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 בושקת
 סיבשחמ תרושקת

 סיעשתה תונשב ומסרופש סירמאמ ףסוא

 תסדנהמ

 סניב הילזור

: 
 ןומדקא

 סיטנדוטסה תורדתסה לש האצוהה-תיב

 סילשוריב תירבעה הטיסרביגואה לש

 ביינשת סילשורי



 ּפ

 תרבחמל תורומש תויוכזה לכ



 שדקומ רפסה

 :לתחפשמל הבהאב

 יטבו ינ'ז ,ידע ,ריאמ ,הנאירמ ,לורק

 :םיבוהאה ירוה רכזלו

 .ורקו'זוק לדנמו יטב





 וו ומ

 תרבחמה לע

 הדלונ ,תרושקיתו הקינורטקלאב תמלפודמ תסדנהמ - (/1.50.) סניב הילזור 'בג

 .חינמור - הצילוסב

 תישאר תסדנהמו הריכב תסדנהמ ,תסדנהמכ חדבעו טשרקוב - הקינכטילופב הדמל

 .תיתיישעת היצמוטואבו תרושקתב ,ןונכתו חותיפ ,רקחמל ןוכמב ,טשרקובב

 .תיגולה הרבגלאה םוחתב םירמאמ ,רתיה ןיב המסריפ ,ליבקמב

 רקחמ ,ןונכיתב ,םילשורי ,תרושקתה דרשמב תדבוע זאמו 1971-ב הצרא התלע

 סוחתב סיסרוק הריבעמ ,תינרדומה תרושקתה םוחתב םירמאמ תמסרפמ ;חותיפו

 ,"הסדה" :תוללכמבו הפיח תטיסרבינואב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הזה

 תטיסרבינואב :םיהובג םייעוצקמ םימורופב חצרמ ;"ןילי דיוד" ,"טרוא" ,"קזב"

 לש םייעוצקמ םינוגראב הרבח וכו ,ל"וח א"ליא ,םיסדנהמה תכשל ,ביבא-לת

 תתמורת לע ,א"ליא םעטמ חבשל ןויצ 1989-ב הלבק ;היצמרופניא דוביעו םיסדנהמח

 .לארשיב בושקתה חותיפל





 תרושקתה רש

 רבד תתפ

 יסחנפ לאפר ברה - תרושקתה רש תאמ

 ,תרושקתה םוחתב תיגולונכטה תוחתפתהה יאיש תא םויכ  ןייפאמ  בושקתה
 .שרדנ םוקמ לכל תוריהמב עיגמה תובשחוממ עדימ  תוכרעמב תבלושמה
 םיינכפהמ םייוניש תללוחמ 90-ה תונשב בושקתה לש הריהמה תוחתפתהה
 .תישונאה הרבחה תושרל םידמועה םילכב

 ימואל תרוטשקת ךרעמ םוטייל יארחאכ ודיקפת תא האור תרושקתה דרשמ

 דחאכ ,תרושקת ירטשמ םושייו םיינכט  םינקת תעיבקל תוכמסכו םיבשחמל

 לש תותפהו רקחמה תא םדקמו דרשמה ךמות ןכ ומכ .םיבושחה וידיקפתמ

 .םיינשדח בושקת ימושייו תויתשת

 תונוישר ןתמל תילרביל הטשיגב תנייטצמ בושקתה םוחתב דרשמה תוינידמ
 היצקינומוקלטה לש הטרפהה םושיי תובקעב תאזו ,םינווגמ בושקת יתורשל
 .לארשי תנידמב

 תמחלמכ הנורחאה הנשב םלועבו ץראב וללוחתהש םיבושחו םילודג  םיעורא
 םורד  ,ןופצמ ףקיהה תבר הילעצהו הפוריא חרזמב לזרבה ךסמ תליפנ ,ץרפמה
 יתורש םוחתב תוכרעמ דודיטו תשטדוחמ תוכרעה םיבייחמ ,ברצמו
 .תרושקתה דרשמ יארחא ןהל ,בושקתהו היצקינומוקלטה

 תחא לש  תיצולח תוליעפ הווהמו ץראב וגוסמ ןוטשאר אוה "בוטשקת" רפסה
 .סניב הילזור תסדנהמה - תרושקתה דרשמב תוקיתווה תודבועצה

 .לארשיב בושקתה יאשונ לש הנבהלו דומילל םורתי רפסהט הוקא

 ,הכרבב

,-- 
 יסחנפ לאפר

 תרוטשקתה רש





 ₪ ו

 ע"יעב תרושקתל תילארשיה הרבחה 4 1-8 2-

 רבד חחפ

 איה תושידח תויגולונכט םע תומכתותמ תרושקת תוכרעמ תלעפהל תיארחא קזב תרבח תויהב
 .לארשיב "בושקתה" לש ותובישחל תעדומ

 םיתורש לש םבולישו םחותיפ תארקל ןושאר דעצ הווהמ ,תיתרפסל תיגולאנא תיתשתמ רבעמה
 .עדמהו תרושקתה ימוחתב םישדח

 ןתיאו בחר סיסב םיווהמ ,תנרפסו תנארשי תמגוד םינותנ תרושקתלו רובידל תויתרפס תותשר
 .ףסומ ךרע ילעב תרושקת יתורש ןתמל תובלושמ תוכרעמ תלעפהל

 עדימ תלבקב תוכרעמ יליעפמלו םיבשחמו תרושקת ישנאל עייסי תירבעה הפשב "בושקת" רפסה
 .בושקתה םוחתב קיפהל ןתינש םיתורשה לע ןווגמ

 תרבחמה לש "בושקת" רפסה תא רואל איצוהל ותמזוי לע "ןומדקא" האצוהה תיבל יתוכרב

 .סניב הליזור 'בגה

 לואק קחצי

 יללכה להנמה





 "בושקת"

 תינרדומ תרושקת ,םיבשחמ תרושקת

 המדקה

 ובורבש ,ינרדומ תרושקת חותיפו ימושיי רקחמ ירפ אוה ,ךינפלש "בושקת" רפסה

 .תרושקתה דרשמב יתדובעב ,היחתפמו הימזוי ,הימיקמ ןיב יתייה

 קלחכ ,רפסב םיעיפומ םבורש ,ל"נה םוחתב ירמאמ רוא ואר ,ןורחאה רושעב

 .ץראב תרושקתה םודיקל ילש תוליעפהמ

 תרדחהל - יתמזוי יפל - תרושקתה דרשמ לש ישארה ןעדמה תודובעב יתופתתשה

 רושעה תלחתה) םדקתמ תרושקת יעצמאכ ,תוימוקמ תרושקת תותשר לע תועדומה

 תרושקתה דרשמ לש (תיתשת) בושקתל יוגיהה תדעו תרגסמב יתדובע ;(םדוקה

 הניקתל ןוכמה לש בושקיתל הניקתה תדעוב יתוליעפ ;חותיפהו עדמה דרשמו

 תובר ומרת 'וכו תירבעה הפשה רובע הניקתל ךרוצה תא יתילעה ובש - ילארשיה

 .ירמאמ לש ןכותה תרשעהל

 ,"טרוא" ,"קזב" ,"הסדה" תוללכמבו הפיחו םילשורי תואטיסרבינואב הצרמ יתויה

 שבגל יל הרזע 'וכו א'ליא ,םיסדנהמה תכשל ומכ ,תופסונ תונוש תורגסמבו "ןילי דוד"

 .םירמאמה תא םשיילו

 תא רואל איצוהל ןויערל ואיבה ,הלא םירמאמב םיארוקה לש הברה תוניינעתהה

 ."בושקת" רפסה

 תיתרושקת היגולונכט ןיב הפיפח שי תינרדומ תרושקתב ;ימוחת-ןיב אוה רפסה

 .םיבשחמ תססובמ ,(תוענו תויטטס) תונומתו םיטסקט ,םינותנ ,רוביד תרבעהל

 2:08008ם06 8ת []צגזעסשכ8ם6 1ם66818066 | :םשב עודי בולישה

 50171008 121816ג] 60שס2א - ()15א; (א)18א.

 קלח אוה "בושקת" אשונה .ץראבו םלועב םיחותיפה ירחא םיבקוע םירמאמה

 ."היישעתה תכיפהמ" התיה םעפש יפכ ,וננמז תא ןייפאמה "עדימה תכיפהמ'"מ

 "חותיפ" איה םצעבש ,תאזה "הכיפהמ"ב ליעפ םרוג תויהל ילזמ יל קחיש

 תויגולונכטה תויוחתפתהה םהבו תובר סינש ךרואל תערתשמה ("6ץ0]+10ם")

 .ךפיהלו תרושקתב תוינידמב םייונישל ואיבה

 תויורשפאה לע רשפאה לככ הבחר הנומת תתל התייה ימצע לע יתחקלש המישמה



 .םיתורישו םיבשחמ ,תרושקת תותשר ישמתשמו יננכתמ ינפב תודמועה תולבגמהו

 תורפיס לש הבחר תשק תקידב תשרודו השרד איה ;הלק התיה אל המישמה

 סלועבו ראב השענה לע ןוכדיעו בקעמ ,םיבשחמו תרושקתה םוחתב תיעוצקמ

 תרושקת יניינעב ,הקיקחו תוינידמה ימוחתב םייונישה לע יוטיב םג תתל ףסונבו

 תורחת ,הטרפה ,היצזילרבילל יתלשממ לופונוממ רבעמ :ןוגכ ,צראב

 הפוריא חרזמב םייוניש = ;(123+010]1/10678ת, ]11784123%10ת, 126ז6ק1112%10מ)

 תירבמ הלודגה הילעה ,יסרפה צרפמב המחלמה ;תרושקתה חותיפ לע סהיתועפשהו

 .'וכו תרושקתה סוחתב ץראב םהיתועפשהו היפויתאו תוצעומה

 יוסיכ הזל היהיש ילב ,בורקה דיתעל םיארנה םיחותיפהמ המכ ןתונ ,דיתעל טבמה

 .םלש

 .םיחפסנ ינשו םיקרפ השימח ,אובמ :ל קלוחמ רפסה

 םיתוריש ,יגולונכטה םוחתב תרושקתב תויוחתפתהה לע םינד םירמאמה - אובמב

 .ץראב תוינידמו

 תא תומלשב וא יקלח ןפואב תועצבמה תותשר לע םינד םירמאמה - 1 קרפב

 רודישל תיניוול תרושקת :ןוגכ ,םישידח תרושקת ךוות יעצמא ,151כא לש םידיקפתה

 תירלולס דיינ ןופלט ,םילבכב היזיוולט ,םייטפוא םיביסב תרושקת ,תיביטקארטניאו

 .'וכו ,(תיאתה)

 תוירוזאו תוימוקמ תרושקת תותשר לע םירמאמה םידקמתמ - 11 קופב

 ,םיבלושמ םיתורישל תרושקת תותשרב הבושח הילוח םיווהמ םהש (תוינטילופורטמ)

 .בחר-ספב

 י/0]4ט6 ./40660) ףסומ ךרע ילעב םיתוריש לע םירמאמה םיזכרתמ - 111 קרפב

 .צראב םג וחתפתה רבכ םקלחש (567%16689 49.

 חרזמו עדימ ,תרושקת לע םינד םירמאמה ,הפוריא חרזמל םינפה םע - 1% קרפב

 .םינוכיסו םייוכיס ,היטרקומדל ךרדב הפוריא

 .דיתעל טבמ חלוש - % קרפ



 .תיתרפס תרושקתל תיגולנא תרושקת ןיב רשקה תא םינתונ םסירמאמה - 1 חפסנב

 תרושקתה םודיקב יתמורת תכרעה לע תונורחאה תויודעהמ רפסמ - 11 הפסנב

 .<ראב

 תרושקת ישנאל ,םינוש םימוחתבו דומילה תומר לכב םיטנדוטסל דעוימ רפסה

 סיניינועמה םיקסע ישנאל ,םינוש םינוגראב םילהנמל ,תוכרעמ יבצעמו םיבשחמו

 .'וכו ,םהינפל תודמועה תויורשפאה ןווגימ לע עדימ לבקל

 ,תרושקתו םיבשחמ ,הקינורטקלאב עדיו סיסב .םדוק עדיב ךרוצ ןיא ,רפסה תנבהל

 .חנבהה תא ביחרהל קר םילוכי

 :ל תודוהל ינוצרב רפסה תאצוהב

 דרשמ תורבוחב ירמאמ תא םסרפל הנושארל יל ורשפיאש ,רינש קיימו חכלמ

 .(וקספוה ,ירעצלש) "םיבשחמו הקינורטקלא ,רשק"ו "הקינורטקלאו רשק" :ןוחטיבה

 םיצמאמ עיקשהל ךישממו עיקשהש "םיבשחמ" ןיזגמה לש ישאר ךרוע ,ןומלפ ןורא

 .רפסב םיעיפומה ,ירמאמ בור סוטרפל

 ."סיבשחמ תשר" ןועובש-וד תכרוע ,יבכוכ חצינ

 ךרדה ךרוא לכל יתוא דדועש "קזב" תרבחב רבעשל ץעויו ל"כנמס ,ויז בקעי טדנהמ

 .צראב תרושקתה םודיקל יתמורת תא הפי ןיעב לביקו

 יתדובעב ןיינעתהש ,תרושקתה דרשמב (רבעשל) ישאר ןעדמ ,עלק הדוהי ר''ד

 .םסכסמ ח"וד איצוהל יוביג יל ןתנו תוימוקמ תרושקת תותשר אשונל יתמורתבו

 ןטק אל רפסמ יתמייק ומיעש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ,קרב ןונמא 'פורפ

 .ילש רוטקוד ראות תארקל ,תוימוקמ תרושקת תותשר יאשונב תוחיש לש

 תורשפאה תא יל ןתנש ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואהמ ,ןייטשדלוג הדוהי 'פורפ

 רמוחה לע ססובמה ,וגוסמ ןושארה "בושקת" סרוק ,ולש םיטנדוטסה לומ חתפל

 .רפסבש

 היה אל רפסה וידעלבש ,"ןומדקא" רואל האצוהה תקלחמ להנמ ,ירנוש קחצי רמ

 .רוא האור

 סניב הילזור
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 תונורחאה סינשב ,צראב תרושקתב תויוחתפתה - אובמ

 .ליג - "םיבשחמ תשר") "דיתעל טבמ םע תרושקתה דרשמ תוינידמ" " ,1

 1989 'קוא/'טפס 130 ,9

 ודרשמ תולועפ לע ,תרושקתה רש תריקסמ םינוכדיעו תויונשרפ ,םיטוקיל" 2

 (1989 ראוני ,90 ,ליג ;1988 'מצד 89 .ליג "םיבשחמ") "1987/1988 תנשל

 רש לש ומואנ סיסב לע) "תרושקתה דרשמב תוינידמו הקיחת ,היגולונכט" 3

 (.1986/87 תנשל ודרשמ תולועפ תריקס לע (18.5.87) תסנכב תרושקתה

 (1987 ילוי ,73 ליג "םיבשחמ")

 לש ומואנ לע תויונשרפו םיטוקיל - "םינותנה תרושקת לע תרושקתה רש" 4
 .1985/86 תנשל ודרשמ תולועפ תריקס לע (25.286ש) תסנכב תרושקתה רש
 (1986 לירפא ,58 .ליג "םיבשחמ")

 :םסיבלושמ םיתוריש תארקל - 1 קרפ

 תויטרפו תוירוביצ תותשר - ץראב סיחות'פ

 ייסיבשחמ תשר") "דוחל דחא לכו דחיב סיינש ,םזפפסא - א" 41

 \ (1990 יאמ ,145 ,ליג

 י'םיבשחמ") "םיבלושמ סיתורשל תויתרפס תרושקת תותשר" - 152% 2

 (1989 ראוני ,1990 .ליג

 ,59 .ליג "םיבשחמ") "לארשיב םיבלושמ םיתורישל תרושקת תותשר" | 3
 (1986 יאמ

 8']13186 ]246%א6+%-8א146260ַ 1צ6%שסזא "11" 4

 (161600 ב תתונתו63+10ת8 - 110ז190ם 1101186. 41161136 1986)

 ,רשק") לארשיב םינותנ תרבעהל תירוביצ תרושקת תשר - "תנארשי" 5
 (ןוחטיבה דרשמ ,1985 רבמבונ ,197 ,ליג ,"םיבשחמ ,הקינורטקלא

 (1984 רבמצד ,42 .ליג ,"םיבשחמ") "תנארשי תורישו תונמ גותימ" .6

 ,165 ,164 .ליג ,"'הקינורטקלאו רשק") "תונמ תרושקתב תולעופה תותשר* 7

 (ןוחטיבה דרשמ ,1981 ראוני/1980 רבמצד
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 ,1988 רבמבונ ,88 .ליג ,"םיבשחמו הקינורטקלא ,רשק") "תנרפיס"

 (ןוחטבה דרשמ

 (1986 יאמ ,61 .ליג "םיבשחמ") "תמדקתמ םינותנ תרושקתל - תנרפיס תשר"

 (1989 ינוי ,93 ,ליג - "םיבשחמ") "ראב הקיקחו םילבכב היזיוולט"

 (1989 יאמ/לירפא ,92 ליג "םיבשחמ") "םייונמל היזיוולטו םילבכב היזיוולט"

 91 .ליג "סיבשחמ") (ך"לט) םילבכב היזיוולטו םיבשחמ תרושקת"

 (1989 ץרמ/ראורבפ-

 (1987 ,71 .ליג "םיבשחמ") "תיביטקארטניאו בחר-ספב םילבכב היזיוולט"

 (1986 רבוטקוא ,64 ,ליג "םיבשחמ") "םינותנ תרושקתו םילבכב היזיוולט"

 (1987 ראוני ,68 .ליג "םיבשחמ") "תיניוול תרושקתל (תוחלצ) תונטק תונטנא"

 ,63 .ליג ,"םיבשחמו םישנא") תרושקת יניוול - "ללחה ןמ תולוק"

 (1986 רבוטקוא

 הווה ןמזב דיתעה ןופלט ,דיינה (יאתה) ירלולס וידר ןופלט ,"ןופ-אלפ"

 (1987 לירפא ,54 ,ליג ,"םיבשחמו םישנא")

 (1988 ינוי ,83 .ליג ,"םיבשחמ") פ"אמ - "תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמ"

 -ינוי ,160 ,159 ,158 'סמ ,"הקינורטקלאו רשק") "םייטפוא םיביסב תרוסמת"

 (ןוחטיבה דרשמ ,1980 ,טסוגוא-ילוי

 דוסי יגשומו תויוחתפתה - 'א קלח "תיניוול תרושקתו תרושקת יניוול"

 (1989 רבמטפס 94 ,ליג "םיבשחמ")

 ונרוזאבו ץראב בצמה - 'ב קלח "תיניוול תרושקתו תרושקת יניוול"

 (1989 רבמצד ,96 ,ליג "םיבשחמ")

 (1989 ילוי ,13 ,ליג "םיבשחמ תשר") ,"ךרדל תאצוי - ראב םילבכב היזיווליט"
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 סינפ יניוול תוריש תועצמאב ,דיינ היזיוולט רסממ - "שמשל תחת שדח שי"

 (1989 יאמ ,120 ,ליג "םיבשחמ תשר") - יצרא

 יז8']8786 024016 '1/ בם 28ץ-1/ סטס113ש 110001"

 (יי1מ6סזם8+1סמ8] 1סטזת8] 01 [כוק1%8] הם ,\םבוסשס 4

 5ע98%6ב8" .4 כז11-1ונב6 1989, /01.2 אז. 2 - \/116ש 3ם6 5028)

 (1990 ץרמ ,99 .ליג "םיבשחמ") "תיניוול היזיוולט"

 (1990 לירפא ,100 ,ליג "םיבשחמ") "תרושקת תותשרב היזיוולט תותשר בוליש"

 למשח) "דבלב היזיוולט ירודישל אל (ך"לט) םילבכב חיזיוולט תותשר"

 (םילכירדאהו םיסדנהמה תדוגא ,1990 רבמבונ ,21 ליג ,"הקינורטקלאו

 (1990 טסוגוא ,104 ,ליג "םיבשחמ") "יתרפיס ימלוע רפכ - תיטפוא תרושקת"

 "המחלמבו םולשב ,דחיב םיינש ,תיטפוא תרושקתו תיניוול תרושקת"

 (1991 לירפא ,112 .ליג "םיבשחמ")

 (א"תר) תוירוזאו (מ"תר) תוימוקמ תרושקת תותשר - 1[ קרפ

 בחר ספב םיבלושמ םיתורשל תרושקת תותשרב הבושח הילוח

 (םזפפא - :02403ת6 1ת+6272666 5091608 121%3)1] 110%ואסזא8)

 (1988 ילוי ,84 .ליג "םיבשחמ") "בשחוממה דרשמה" 1

 (1985 יאמ ,47 .ליג "םיבשחמ") "תוימוקמ תרושקת תותשר לש ןמוקמ"

 (1985 ץרמ ,45 .ליג "םיבשחמ") "תוימוקמ תרושקת תותשר גוויס"

 ,34 ,ליג "םיבשחמ") "תוימוקמ תרושקת תותשרל סילוקוטורפו סינקת"

 (1984 לירפא

 (1990 ילוי ,103 ,ליג "סיבשחמ") "םייסיסב םיגשומ - תיטפוא תרושקת"
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 "תוימוקמ תרושקת תותשרו םייטפוא םיביס" 6

 (ץכע] - עוט6ע 1219+7100260 12264 12%011800)

 (1991 ראורבפ ,110 .ליג "םיבשחמ")

 (1991 ץרמ ,111 ,ליג "םיבשחמ") "יונמה תיבל דע יטפוא-ביס" 7

 194]661000ם 164 116001%8) (א"תר) "תוירוזא תרושקת תותשר" 8

 (1990 רבמבונ ,107 ,ליג "סיבשחמ") (א1.4 .א -

 115 .ליג "םיבשחמ") "תינטילופורטמ תרושקת תשר - ריעב שדח" 9

 (1991 ילוי

 ףסומ-ךרע ילעב בושקת יתוריש - 111 קרפ

 (/ב1וג6 41060 567%1608)

 (37 .ליג "םיבשחמ") "םישדח ,םיילוק-אל תרושקת יתוריש" 1

 רשק") "םינופלטה תכרעמ תועצמאב יזוח ינותנ תרבעה - "168%" 2

 (ןוחטבה דרשמ ,1982 (6-7) ראורבפ ,"הקינורטקלאו

 דרשמ ,1983 לירפא ,180 'סמ ,"הקינורטקלאו רשק") "ינורטקלא ראוד" 3

 (ןוחטבה

 יזכרמ ביכרמ ,תוימוקמ תרושקת תותשר - "ידיתעה דרשמ" 4

 (1984 ראורבפ ,32 ,ליג "םיבשחמ")

 "טסקטלטל תודוא (טעמכ) לכה" 5

 (1985 ,רבמצד ,54 .ליג "סיבשחמ")

 (1986 ראורבפ ,56 .ליג "םיבשחמ") "םילבכב היזיוולטו טסקטלט" | 6

 (מ"קנ-א"תע) "הריכמ תדוקנב סיינורטקלא םימולשת תרבעה" 7

 ,(1916660ת16 \גת68 '1:8ת6[8ז 86 66 [01ת+-ס[-5816, 127-005)

 (1987 ינוי 72 'סמ ,"םיבשחמ")

 (1987 רבוטקוא ,76 .ליג "םיבשחמ") "א400 ןקתו ינורטקלא ראוד" 8
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 (1987 ירבמבונ 77 .ליג "םיבשחמ") (י/166060ם1616ת66) "ואידיו-תודיעו"

 (1988 ראוני ,79 .ליג "םיבשחמ")לע-סקלט ,"סקטלטה"

 (1988 ץרמ ,81 ,ליג "םיבשחמ") "הילימיסקפ"

 (1988 לירפא ,82 ,.ליג "םיבשחמ") "סקטואידיו"

 "תעגל ,עומשל ,תוארל - הפוריא תוצראב תינרדומ תרושקת"

 (1988 רבמצד ,109 .ליג "םיבשחמ תשר")

 ,"םיבשחמ תשר") "םיתורישו תוכרעמ בוליש - יקסיעה בושקיתה"

 (1989 ראורבפ ,114 ,ליג

 (1989 ץרמ ,115 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "טמוטולה - ץראב יקסיע בושקת"

 תפוריא חרזמל םינפה םע - 1% קרפ

 היטרקומדל ךרדב הפוריא חרזמו עדימ ,תרוטקת

 (1990 יאמ ,153 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "תושדח תויורשפאו םייוכיס"

 (1989 רבמבונ ,132 .ליג "םיבשחמ") "ירגנוה-ילארשיה רשקה"

 (1990 יאמ ,101 .ליג "םיבשחמ") "ירגנוה-ילארשיה רשקה"

 ,1990 רבמבונ ,21 .ליג ,"הקינורטקלאו למשח") "ירגנוה-ילארשיה רשקה"

 (םילכירדאהו םיסדנהמה תכשל

 (1990 ינוי ,147 ,146 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "הינמור ,ןילופ ,מ"הירב"

 (1990 ינוי ,148 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "הירגנוהו תיחרזמה חינמרג

 (1990 רבמטפס ,155 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "היקבולסוכ'צ"

 (1990 רבמצד ,162 ,159 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "מ"הירב"

 (1991 לירפא ,170 .ליג ,"םיבשחמ תשר") "ןילופ"
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 דיתעל טבמ - רבד תירחא - % קרפ

 213 (1989 ילוי ,125 ,ליג ,"םיבשחמ תשר") "עדימה יתוריש ןדיעל - יתיישעתה ןדיעהמ" 1

 ,88 ,87 .ליג ,'םיבשחמ") ('ב-ו 'א קלח) "דיתעה ריע - תבשקותמה ריעה" " 2

 25 (1988 ,רבמבונ ,רבוטקוא ,רבמטפס

 219 (1990 ראוני ,97 ,ליג ,"םיבשחמ") "בשחוממה תיבה" 3 :

 (1ז:אג 68ת:וגסת דבלב היזיוולטל אל "ןשיניפדייה" היזיוולטה - 11.6 4
 222 (1991 ינוי ,114 .ליג ,"סיבשחמ") ('161671810ם

 25 (1990 ינוי ,138 .ליג ,"םיבשחמ תשר") "עדימו תרושקתל תימואלה הצעומה ידעיי" | 5

 227 91 'טקוא 119 .ליג "םיבשחמ" "'ןיאס '3* סז ם06 6אס 13" .6

 סינותנל רובידמו תילטיגידל תיגולנא תרושקתמ - 1 חפסנ

 יקיפאב סינותנו רוביד תרבעה לע תיתצובקה הייהשההו תוחינ יתוויע תעפשה" | 1

 211 (ןוחטבה דרשמ ,1978 ראוני ,135 .ליג ,"הקינורטקלאו רשק") .תרוסמת

 רשק") "רדת בוביר יקיפאב םינותנו רוביד תרוסמת לע םישער תעפשה"" 2

 154-153/9-10 ;1979 רבמצד 152/8 ;179 רבמבונ 151/7 'סמ ,"הקינורטקלאו

 2308 (ןוחטבה דרשמ ,1980 ראורבפ/ראוני
4 ---8- 

 ,1981 רבוטקוא ,172 .סמ ,"הקינורטקלאו רשק") "תרוסמת ידוקל אובמ" 3 |
 299 (ןוחטבה דרשמ

 תרבחמה תמורת תכרעה לע תונורחאה תויודעהמ רפסמ - זז חפסנ
 ראב תרושקתה סודיקב

 25 .ביבא-לת תטיסרבינוא - 1991 תנש ,הכרעהו הדות בתכמ 1

 .א"ליא - 1990 תנש ,הכרעהו הדות בתכמ 2

 .(א"ליא) היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא - 1989 תנש חבשל ןויצ 3



1 

 דיתעל טבמ םע תרושקתה דרשמ תוינידמ

 תרשקתה רש רקס הנשה םג ,תומדוק םינשבכ
 .(88-89) םינשב ודרשמ תוליעפ תא

 ,הווהב תרושקתה תוינידמ תא הללכ הריקסה
 .לארשי תנידמב תידיתעה תרושקתל טבמ םע
 תרושקתה תויוליעפ תא ותריקסב שיגדה רשה
 :םיינורטקלאה םיתורשה םוחתב
 תינכפהמ תוחתפתה היופצ תובורקה םינשב"'
 ונתני דיתעב .תינורטקלאה תרושקתה םוחתב
 תונומתו םינותנ ,רוביד :םיבלושמ םיתוריש
 רוביצל םיתורישה ןווגימ ,ןכ ומכ .(1 'סמ רויצ)
 - בושקת - םיבשחמו תרושקת לע םיססובמה
 היזיבלט ,םילבכב היזיוולט ירודיש *:ןוגכ
 יתוריש ,תוירוזא וידר תונחת ,ןיוול תועצמאב
 .'דכו ינורטקלא ראוד ,טסקטלט ,סקט ואידיו
 יתועמשמ יונישל םרוג ווהי ולא םיתוריש
 ןוגריאהו לוהינה תוטישבו םייחה יסופדב
 .יתועמשמ ףקיהב

 םתוא םיינורטקלאה םיתורישה
 תרוועקתה דרשמ דדועמ

 סייונימו (כ"לט) םילבכב היייוולט
 | (מ"לט)
 םילבכב םירודישל הצעומהו תרושקתה דרשמ
 םילבכ ירודישל תונויכז ןתמל םיזרכמ ומסרפ

 תועצמאב היזיוולט ירודישו ,(כ''לט) .ץראב
 ץראה כ"לט ךרוצל .(מ''לט) םייונמל ןיוול
 םיזרכמה רבכ ומסרופו םירוזא 31-ל הקלוח
 ' םירוזאה לכ רובע
 םיכוזה תומש 'ומסרופ רבכ םירוזא 19 רובע
 .הנשה ףוס דע וזרכוי םירתונהו ,םיזרכמב
 :לע ראשה ןיב םיססבתמ תונויכזל םינוירטירקה
 ,יעוצקמ ןויסנו עדי ,תינוגראו תיפסכ תלוכי
 רושיאו הקידב ,רודישה ךרעמ תוכיאו םיפירעת
 .דועו תויסדנה תוינכות

 ןיוול תועצמאב תרושקת
 םייונמל ןיוול תועצמאב היזיוולט :ירודיש <

 ץורע תצפה םיווהמ י ,(קאצ-דש) םולשתבי
 םירודישה .(ישילשה ץורעה) ףסונ היזיוולט
 אצמי ותיבבש יונמל םידעוימו ,םינפצומ ויהי
 .תוינכותה תא טולקל לוכיש חנעפמ
 :,21.7.89-ב םסרופ םייונמל היזיוולטל זרכמה
 ינוילמ 50-ב תמכתסמ הייכזה תיפסכ הניחבמו
 ,העצהה תשגה תעב ,ותעצה תחטבהל) .םירלוד

 ךסב תיאקנב תוברע איצמהל םזיה בייח .
 . (דדמל םידומצ ח''יש 0
 ורבעוי ןיוולה תועצמאב היזיוולטה תוינכות
 (5 3599 ואדמ154ד ץימואל ןיב ןיוול- ךרד
 דע) הנידמה י''ע םירדנופסנרט ורכשוה וילעש
 27ו 1 סומע ילארשי ןיוול ללחב היהיש
 .(1993 תנשל םיננכותמה

 םוחתב תופסונ תולועט
 . :תיניוולה תרושקתה

 העובק תיניוול תרושקתל ימואל ןיבה ןוגריאה

 'םירדנופסנרטה' -

 .ונלצא םג בורקב ,תונומתו ,םינותנ ,טסקט ,רוביד :םיתוריש לש כוליש :1 'סמ רויצ

 תא לארשי תנידמ רובע ףילחה ואדמ|54ך"
 תשולש םיאצמנ ובש תרושקתה ןיוול

 ,לארשיל תוריש םינתונה
 ךורא בייח ךרואש ,:12-וא1₪1.57 54 ןיוולב
 .םינש 5-ב םדוקה ןיוולהמ רתוי
 תודובעב ךישממ תרושקתה דרשמ ,ןכ ומכ
 ילארשיה ןיוולה תויצפוא לש הקידבו םואית
 יקיפא' תרבחו 'קזב' 'בח םע דחיו ,'סומע'
 ירודיש תרבעה תויורשפא תוקדבנ ,'תרושקת
 .ןיוולה תועצמאב היזיוולטה
 תוקידב תועצבתמ ,םינותנ תרבעה םוחתב
 ,ןיולה תועצמאב םייצרא םינפ םיתורישל
 .היינשל תויביס 64,000 לש תוריהמב

 הקירמאלוק' ירודישל רסממה תנחת
 ?הברעב
 לארשי תולשממ ןיב הזוח םתחנ 1988 תנשב
 לוק לש רסממה תנחת ןונכתל ,ב'הראו
 ןוילמ 14-כ לש ףקיהב אוה ןונכתה .'הקירמא
 דצהמ .1989 תנשב םייתסהל רומאו ,רלוד
 תדיחי איהש ,'רמות' תרבח תפתתשמ ילארשיה
 תרבחו ,תרושקתה דרשמב ךמס
 ןאדטוזא דסאן 5
 תורטמל אלש תיטרפ הרבח הניהש ,( 5
 יאקירמאה לשמימה ידי לע המקוהש ,חוור
 .טקייורפה לוהינל
 י''ע לעפות הברעב 'הקירמא לוק' רסממה תנחת
 :תויאמצע רודיש תויושר יתש
 טסהאט 075 ואדי:וגא \דזסא \1- .

 תונכוס הניהש ,האחסהס657ןאס - 8
 תלעב ,ב""הרא תלשממ לש תיאמצע תילרדפ
 תשר לש התלעפהל שמשמה יתנש ביצקת
 וידר'ו 'תישפוחה הפוריא וידר' רודישה
 .'תוריחה
 (עסוסש סח א4או6!₪8א) - 'הקירמא לוק' <
 עדימה תונכוס תוירחאב תאצמנה ,ץסא
 -ללכ םירודיש תכרעמ הליעפמה תיאקירמאה
 : .תימלוע
 (וידר רסממ תנחת) רמות' טקיירפה תלהנימל
 .התלעפהו התמקה ,הנחתה ןונכתב םידיקפת

 ימוקמ וידרו 2 ורע
 םינש עברא הזמ תלעופ תרושקתה דרשמב
 היזיוולטל היינשה תושרה לש המקה תלהנימ
 תודקמתמ המקהה תלהנימ תולועפ .וידרו
 :םהו םייזכרמ םיאשונ השולשב
 הינשה תושרה קוח תקיקח ךילהב עויסו יוויל <
 .וידרו היזיוולטל
 םקותש ,הינשה תושרל תיתשת תנכהו ןונכת <
 .הקיקחה תמלשה רחאל
 .2- ץורעב ןויסנה ירודיש תלעפה <
 ןונכת וניה תלהנימה תקסוע וב יזכרמה אשונה
 ירודישל םירדת תאצקה ךות םירדשמה ךרעמ
 ,לארשיב וידרה ירדת תקוצמ לשב .2-ץורע
 ךרעמ ןונכתל תידוחיי בושחימ תכרעמ הנכוה
 וז תכרעמ .2-ץורע ירודיש תצפהל םירדשמה
 דחא דצמ וידרה ירדת תאצקהב תעייסמ



 ןונכתה ירקיע .ינש דצמ תילמינימ העקשהלו
 ועצבתי ,ץראה יבחרב םירדשמה תסירפל
 קדוב ליבקמב .1989/90 הדובעה תנש ךלהמב
 תא הנשה :ךלהמב לידגהל תורשפא דרשמה
 .2"ץורע ירדשמ ךרעמ

 ילעב םיינורטקלא םיחוריש
 ףטומ ךרע

 ,םדוק ונייוצש םייסיסבה םיתורישל ףסונב
 תונושר הנשה קינעה תרושקתה דרשמ
 ילעב םימדקתמ היצקינומוקלט יתוריש תורשעל
 :ןוגכ (צ אוטעמ ג סט מט 568/1685) ףסומ ךרע
 ילוק םירסמ דוביע ,ינורטקלא ראוד ,סקטואידיו
 .דועו
 -ןיבה תרושקתה תשר רושיא הלבק ןכ ומכ
 ,(8ואשד 'תניב') רקחמה ינוכמו תיאטיסרבינוא
 ןופלטה תשר הבכרוה ,ןופואידיו תרושקת תשר
 -מ לדג םייונמה רפסמשכ ('ןופ-אלפ') יאתה
 7000-מ הלעמלל 1986 תנשב םייונמ 0
 .םויה םייונמ

 דיתעל תוינכוה

 ותמזוי תא ןייצל שי ,דיתעל תוינכותה תניחבמ
 ימואל זכרמ תמקהל העצה ןיכהש רשה לש
 החנוה ולש הגיפה ןבאש היצקינומוקלטה רקחל
 דרשמ : תנווכהב ,הזכ זכרמ .הלא םימיב
 םייקה ירקחמה לאיצנטופה תא זכרי תרושקתה
 ,ימושייה רקחמה םוחתב םינושה תודסומב
 םקוי זכרמה .עדימה תיגולונכטו היצקינומוקלט
 .ץראב רקחמה ינוכמ וא תואטיסרבינואה תחאב
 -ל יוגיה תווצ תרושקתה רש הנימ ןכ ומכ
 ואז דס צץ סוסו או.
 .ישארה ןעדמה תושארב אטדואסא5 - !פסא
 תוליעפהו ןונכתה םואת לע הנוממ היהי תווצה
 ןדיעב םהיניב בלשיו היצקינומוקלטה יפוג לש
 (1 'סמ רויצ) !80א-ה
 תרושקתה ךרעמ תוינידמ תעיבק ךרוצל
 רש י"ע ינכט עויס תווצ הנומ תימואלה
 רבכ שגיהש ישארה ןעדמה תושארב תרושקתה
 יגיצנ קלח ולטנ תווצה תדובעב .הדובע ריינ
 תושר ,קזב' תרבח ,הישעתה תרושקתה דרשמ
 .תרושקתה דרשמו ל"הצ ,ראודה
 בל תמושתל הלא םימיב הכוז בושקתה אשונ
 הדיחי המקוה .תרושקתה דרשמב תדחוימ
 ןיב רשא (םיבשחמ תרושקת) בושקתל
 :הידיקפת
 הישעתב ,הלשממב בושקתה אשונ םודיק =
 .םינושה תודסומבו
 .םיירוביצ םימרוגל בושקתל דקומ תווהל =
 תלבוה םוחתב םינקתה תוליעפ ןובריד <
 .'וכו םירחבנ םיטקייורפ-

 סקטואידיו תכרעמ תמקה תויאדכ תנחבנ <
 םינכדועמ עדימ יתורש :ןתמל תיתלשממ
 ,הנידמ ידבוע לש לודג רפסמל םישורדה
 .םידיקפתה עוציב תוכיאו תמר רופישלו
 :ןוגכ םינוש םיטביה בושקתל הדיחיה ןחבת ןכ
 .תוירוביצ תוכרעמב עדימ תחטבא

 תופסונ תויוליעט
 :ןוגכ םיבר םיפסונ םימוחב תוליעפ תמייק
 ימותתב תינשמו תישאר >הקיקח 6
 תנידמ תדמע תעיבק ,ראודהו היצקינומוקלטה
 ,היצקינומוקלטל תימואלניבה הנמאב לארשי
 היצקינומוקלטה תוחתפתה תעפשה תקידב
 תנידמב תמייקה םיקוחה תכרעמ לע תינרדומה
 | .לארשי
 קזב' תרבח לע חוקיפ 6
 'ראודה תושר' לע חוקיפ =

 יקזב' חרבח
 יכ החוויד 1984 תנשב המקוהש 'קזב'ה תרכח
 ןופלטה תכרעמב ולעפ 1988 תנש ףוסב
 םינופלט 16,066 ,םירישי םיווק 0
 םייגולנא םידחוימ םיווק 9370 ,םיירוביצ
 תשרב םייתרפס םיווק 1400 ,םינותנ תרבעהל
 םיווק 1815-כ ,תונמ גותימ - 'תנארשי'
 .דועו גותימ אלל - 'תנרפס' תשרב םייתרפס
 תרבח הניקתה ,םימייקה .ןופלטה יווק ךותמ
 יווק 631,000 המויקל ןושארה שמוחב 'קזב'
 הנשב םישדח םיווק 138,900 םכותמש ,ןופלט
 יווק .1186 ,תויטרפ תויזכרמ 399 ,הרבעש
 יווק 1207 ,'תנארשי' יווק 97 ,םינותנ תרכעה
 ;דועו סקלט יווק 579 ,'תנרפס'ב םינותנ
 וניה וגממ 32.4% תרושקתה דויצ תניחכמ
 מ''ק 3250"כ ולחשוה הרבעש הנשב .יתרפס
 תשרב ,תימוקמה תשרב םינוש םיגוסמ םילבכ
 .םייטפוא םיביס מ"ק 332 ולחשוה תינוריעניבה
 םיפסונ םיקיפא 425 ולעפוה ימואלניבה רשקב
 -תת םילבכב (ל"וחל םיקיפא 2044 כ"הסבו)
 .תיניוול תרושקתבו םיימי
 םיתורישה םג ךכו ,תנווגמ איה הרבחה תוליעפ
 .רוביצל םינתינה
 תחא הניה (םיבשחמה תרושקת) ,בושקתה
 תרבח המצעל הביצהש תוירקיעה תומישמה
 .התדובע תא לעייל ידכ ,תאז .התמקה זאמ קזבה
 םיבשחוממ םיתוריש ןווגמ תתל ידכ ןכו ,איה
 לש תרושקתה יתוריש תא קפסלו יטרפה ןכרצל
 .םינוש םישמתשמ
 תועצמאב םה תנתונ הרבחהש בושקתה יתוריש
 תרושקת תועצמאב םגו תיעקרק תרושקת
 לכל עיגהל ןתינ ךכ .תיצרא םינפ תינייוול
 יבושיי ,תליא ומכ םיקחורמה ףא םירוזאה
 תרושקת םעו היזיוולט םע ,ןופצהו הברעה
 .םייתרפס םינותנ

 םילעפמ יבשחמ ןיב חונ רשק רשפאמ ןייוולה
 .הנידמה יבחרב םירוזפ םהיפינסש
 םיפוגל ףא 'קזב'ה י"ע םינתינ בושקת יתוריש
 ידכ הלש תיתשתב םישמתשמה לארשיב םיבר
 תרושקת יתוריש ןווגמ םהיתוחוקלל תתל
 ,תיתיב תואקנב ,םיטמופסכ :ןוגכ תבשחוממ
 .'וכו ינורטקלא ראוד

 ראודה חושר
 תושרכ 1987 לירפאב המקוה ראודה תושר
 .ראוד יתוריש ןתמל תיאמצע תירוטוטטס
 החילצה ,תונושאר תוליעפ תונש יתש רחאל
 םירכינ םיגשיהל עיגהל 'ראודה תושר'
 ,תורישה לש לעה"ידעיכ ועבקנש םימוחתב
 ןמז תניחכמ ןה רוביצל תורישה תמר םהיניבש
 .תוליעפה ןוניגב ןהו ראודה תרבעה
 הווהמ ,ראודה תושר הרבעש תוכרעמה דודיש
 יתלשממ ףוג לעייל שי הבש ךרדל יוקיח לדומ
 ,דבכ ןועריגב תובר םינש ךשמב ןייפאתהש
 ימוחתב תודרוי 'תומוקע'ו ,םייוקל םיתורש
 לחש יוגישה .םדאה חכו העקשהה ,הקופתה
 תשחהל ץירמת םויכ שמשמ ראודה תושרב
 הווהמו ,םיפסונ קשמ ירזגמב הטרפה יכילהת

 ראודה תושרב הטרפהה ךילהת תמלשהל זרז
 .רשה רמא ''המצע

 םיתורישב ,םימייקה םיתורישה רופישל ףסונב
 :םהיניב רשאכ ,שממ הכיפהמ הלח םיריהמה
 רוגישל םידקומ 3-מ :םיירוביצ סקלט יאת =
 ךילהת ורבע םהמ 15 רשאכ ,םידקומ 48-ל סקלט
 רשפיאו תורישה תא םג רפישש המ ,בושחימ
 .ינורטקלא ראוד תונחתל ךופהל ולא תונחתל
 לבקל ןתינ םהב םידקומה רפסמ :הילימיסקפ =
 32"מ לדג ל"וחלו ץראל הילימיסקפ יתוריש
 : .םידקומ 107*ל
 ראוד תיבמ הילימיסקפ) 'סקפטסופ'ה ירשק 6

 ובחרוה לארשי לש םיימואלניבה (ראוד תיבל
 םה ולא םינותנ) .תונידמ 44-ל תונידמ 27*מ
 .(תושרה תמקה ברעל האוושהב
 תא םצמצל המגמב וללכתשה בנשאה יתורש =
 יוניש לח ךכיפל .רוביצה לש רותב הנתמהה ןמז
 ףינסב הדובכעה תנחת לש הסיפתב  ינוציק
 הלאכ תונחת .םיפינסה בושחימל רבעמו
 תא ואיביו תושרה יפינסב הגרדהב הנקתות
 תונידמב הגוהנה וזל המוד המרל תושרה
 .ברעמה
 םג סחייתמ ראודה תושרב בושחימהו ןוכימה
 ו .לוהינה תכרעמלו יאקנבה תורישל
 שדח בשחמ סנכוה יאקנכה תורישב *
 ךרעמ לש יאמצע דוביע רשפאמה (א69600)
 ידיימ רופישל איבהש המ ,יאקנבה הקילסה
 תאו תונימאה תא לידגה ,דוביעה תוריהמב
 ידכ ךות הלא לכ .עדימה רוזחיאו יוביגה תלוכי
 .תכרעמה תלעפהב תוכורכה תואצוהה םוצמיצ
 לע שגד םשוה - לוהינה תכרעמ בושחימ <
 ,שכרה יכילהת :תיטסיגולה תכרעמה בושחימ
 ךילהתב לחוה ןכ ומכ .שוכר לוהינו יאלמה לוהינ
 .תושרה לש עדימה רגאמ בושחימ

 'םיהוע טקייורפ'
 .ראודה תושר לש םירסמ תרבעה תוריש
 דויצ ילעב ולכוי ,הלעפהה תינכותל םאתהב
 ('וכו סקלט ,הילימיסקפ ,ינורטקלא ראוד) הצק
 דויצ ירסח םע ינורטקלא וא יזיפ רשק רוציל
 .הצק
 ₪ש1.6 תוריש ןתמ רשפאי 'ם"'הש טקייורפ'
 רשיה םינותנ וריבעיש םילודג תוחוקלל +
 ,הספדהה תא עצבי רשא יזכרמה גתמה לא
 .ראודה חולשמו ףוטיע
 םיפנעה לכ חותיפל ןה ראודה :תושר תוינכות
 םיקסעו ,רוביצל ליעי תוריש ןתמ םירשפאמה
 .המצע רובע םיבוט
 :רתיה ןיב תוללוכ תוינכותה

 ידקומ 12-ו הילימיסקפ ידקומ 14 תחיתפ 6
 םישדח סקלט
 תונידמ 15-ל סקפטסופה יתוריש תבחרה =
 (47ו 3 םירויצ) תופסונ
 הנעצובת בנשאה יתוריש רופיש ךרוצל <
 אל םירצומ תריכמ תכחרה :ןוגכ תולועפ
 תסירפ תבחרה,ראוד תויונכוסל םייראוד
 תגהנה ,םינומיסאו םילוב רכממל םיטמוטואה
 הרטמב תופסונ ראוד תודיחיב 'לכל בגשא'
 תורשפא ןתמ ,םיבנשאה תדובע תא לעייל
 תוארוה) םינוש םיעצמאב םימולשת תיבגל

 .('וכו יארשא יסיטרכ ,עבק
 תוריכמ :ןוגכ םישדח םיתוריש וגהנוי ןכ ומכ
 ,םינפה דרשמל םיתורש ןתמ ,גולטק תועצמאב
 .'וכו (בכר לע תולעב תרבעה םושר) הרוכחתה
 תונויסנ וכרעיי םייאקנבה בנשאה יתורישב
 תומודא תובית תועצמאב םימולשת עוציבל
 ,'םיקסעה יבנשא' תרגסמ תבחרה - תובוהצו
 יוסינו הקידב ,תויוחד תואחמהב שומישה דודיע
 יסיטרכ - םישדח םולשת יעצמאב שומישל
 אלב םינמוזמ תכישמו םיטמופסכ ,יארשא
 / .תואחמה

 ראודה תושר לש םישדקומ םידחוימ םיצמאמ
 הז ךרוצל .ןוכימו בושחימ אשונל םישדקומ
 תרגסמב םייפסכה היעצמא תא תושרה ליפכת
 .תועקשהה ביצקת
 םיתוריש ןתמ רשפאל האב הז םוחתב העקשהה"
 ךא ,רתוי םיריהמו םיקייודמ ,רתוי םיבוט
 ידכ ךות ףא םיתיעלו םדאה חכ תבצמ התואב
 ".התנטקה



 םיועדה התרוועקה יעצעא
 1987/8 תנשבודרשמ תולועפ לע ,יבקעי דג ,תרושקתה רש תריקסמ סינוכדעו תויונשרפ ,םיטוקיל

 אוהשכ ,ונילא עיגמ תרושקתה תכפהמ ןדיעיי

 תרוועקת יעצמאו םינוגרא לש םתחימצב הוולמ

 הרישי הטילק ,םילבכב היזיולט :םישעדח

 תרוסמתו גותימ ,םייטפוא םיביס ,םינייוולמ

 :תחא איה תרוועקתה דרשמ תוינידמ .םייתרפס

 תונידמה םע דחי תיעדמו תיגולונכט דועצל

 ."תושעותמה

 יארחאה הטמ דרשמ אוה תרושקתה דרשמ
 סודיקו סוזייל ,םידעי תעיבקל ,תוינידמ תייוותהל
 רקחמהו היישעתה דודיעלו יושירל ,הרקבל ,הקיקח

 יתוריש ורבעוה ,אצוי לעופכ .תרושקתה ימוחתב
 סהינשו ,'ראודה תושרי המקוהו ,"קזב' 'בחל ןופלטה
 .תרושקתה רש לש ותוירחאב םיאצמנ

 :םיאצמנ תרושקתה דרשמ לש ותוירחא ימוחתב
 תפיכא ,תויופידעה ירדס תעיבק ,חותיפה תוינידמ <
 תושרו יקזבי 'בח לע חוקיפה ,יושירה ,םיקוחה
 .ראודה
 קזב תורישל םיפירעת תעיבקו הרקב תוינידמ *
 .ראודו
 .טוחלאה יושירו סירדתה קשמ לוהינ <

 ,םילבכב היזיולט תוכרעמל סיטרדנטס תעיבק *
 -בכב היזיולט) כ"לט יתוריש יפוא לע חוקיפו הרקב
 .םיפירעתהו (םיל

 .וידרו היזיולטל הינשה תשרב לופיטה <
 חותיפו ,היזיולטו וידרל רודיש תוכרעמ חותיפ <

 .רוביצל םירודישה יתוריש תבחרהל סירדשמה ךרעמ
 -לתו הרושקה הדיחיה הניא תרושקתה תיישעת

 .תמגוד םימרוג סיפסונ הילא ;דרשמה תוינידמב היו
 תרבעהו תרושקתה תיתשת חותיפב סיקסועה הלא
 .הקינורטקלאו סיבשחמ ,םינותנה

 הטילקו רודיש תוכרעמ סהבו ,םישדח סיתוריש
 -טקלא ראוד ,טסקטלט ,סקטואדיו ,היזיולט לש

 םיינורטקלא בהז יפד ,קוחרמ תואקנב ,ינור
 .םישדחה עדימה יעצמאמ קלח ויהי הילימיסקפו

 חווט תכורא תוינידמ
 תרושקתה סוחתב

 תרושקתה סוחתב ךורא חווטל תוינידמ יווק
 שמחל רלוד ןוילמ 2,770-כ לש תועקשה םיללוכ
 ,קזב) םיפוג רפסמ ןיב סיקלחתמה ,תובורקה םינשה
 .(דועו כ-לט ,ראודה תושר

 1,544) 'קזב' תרבח לש תוננכותמה תועקשהה

 תוכיאו תורישה ביט רופישל תודעוימ (רלוד ןוילמ
 -דח םיתוריש חותיפ ,שוקיבה רעפ תריגס ,תיתשתה
 חותיפו 'תנארשי'ו 'תנרפיס' יתוריש תבחרהו סיש
 סא - אז<-) םיבלושמ םיתורישל תויתרפיס תוכרעמ
 .(0 דיפ 5505 סוס אדא

 120) ראודה תושר לש תוננכותמה תועקשהה
 -ייקה םיתורישה ביט רופישל תודעוימ (רלוד ןוילמ

 -יצל םיתורישה לש תונימזהו תושיגנה תאלעה ,סימ

 -גולונכטב שומיש ךות םישדח םסיתוריש חותיפ ,רוב
 סיינורטקלא םיתוריש לש בוליש :תומדקתמ תוי
 -סקלט ,בשחוממ ינורטקלא ראוד ,םייזיפ םיתורישו
 ראוד ,רישי רוויד ,ףוטיעו הספדה יתוריש ,סקפ
 "-תל הקולח יזכרמ ,םינבמ חותיפ ,םיחילשו חטובמ
 -חורמ תומוקמב םג הצק דויצ ,בושחימ ,ןוכימ ,סיא
 .המודכו טיק

 ןוילמ 400-כ ועקשוי סילבכב היזיולטה חותיפל
 תחנה ללוכ סוכסה .תוירוזא תונחת 31 רובע רלוד
 ,רודיש דויצ תשיכר ,םינפלוא תיינב ,תיצרא תיתשת
 .בושחימו תוינכות

 300-כ - הקירמא לוק :םירחא םיפוג לש תועקשה
 לוק' וידר ירודישל רסממה תנחת תמקהב רלוד ןוילמ
 - קזב הצק דויצ ;'תישפוחה הפוריא וידר'ו 'הקירמא

 100-כ - יטוחלא תרושקת דויצ ;רלוד ןוילמ 250זכ
 30-כ - (היזיולטו וידר) רוביצל םירודיש ;רלוד ןוילמ
 ירודיש תלעפהו הינשה תשרה תמקה ,רלוד ןוילמ

 .רלוד ןוילמ 30 - ןיוול תועצמאב סייונמל היזיולט

 דושמ תויוליעפ
 תרושקתה
 (כ"לט) םילבכב היזיולט ירודיש

 דרשמ .סירוזא 31-ל ראה הקלוח כ"לט יכרצל

 םילבכ ירודישל הצעומה סע ףותישב ,תרושקתה
 םיזרכמ ומסרפ

 רתי .םילבכ ירודישל תונויכז ןתמל סירוזא 21 רובע

 הדובעה תנש ךלהמב םסרפתהל םסירומא סיזרכמה

 .תיחכונה

 1988 יאמב ושגוה םינושארה םיזרכמל תועצה

 רשפאתה םיזרכמה סוסרפ .1988 ינויב תפסונ סעפו
 -וזמשתה) קזבה קוחל 4 'סמ ןוקית תלבק רחאל
 ירודישל תוכרעמ לש ןתמקה תא רידסמ רשא (6
 -בכב היזיולטל תוריש סקוה דרשמב .םייונמלו כ-לט
 המקהה ,ןונכתה לע חקפל ודיקפתמש ,סייונמלו סיל
 ,ןכ ומכ .םילבכב סירודישל תוכרעמה תלעפהו

 לכ יכ קודבל סילבכב היזיולטל תורשה לש ודיקפתמ
 .םינכרצה לש סתחוורל סימייקתמ ןויכזה יאנת

 ןובשחב וחקלנ סירוזא 31-ל ץראה תקולחב
 רוזאל ןיערגכ ינוריע זכרמ :םינוירטירק רפסמ

 לש תיתליהק תודיחא ;םיבושי םירזופמ וביבסמו
 -כ הווהמה תיסיסב תילכלכ הדיחי ;רוזאה יבושי
 .בא יתב 0

 לש לבגומ יתלב רפסמל זרכמב תוכזל לוכי סזי לכ

 טיסב לע איה תונויכזה תלבקל תודדומתהה .סירוזא
 םיפוג סהב ופתתשיש תורשפא ןיא לבא ,יתורחת
 םידיגאת וא/ו תויתלשממ תורבח ,םייתלשממ
 .םייתלשממ

 תחנה תא סימזיל עיצהל תוכז אהת 'קזב' 'בחל

 .תיתשתה
 סירודיש זכרמ ורוזיאב םיקהל בייח ןויכז לעב לכ

 שורדה ינכטה דויצה לכ אצמיי זכרמב .הטילקו
 .זרכמה יאנת עוציבל
 :כזללטה תשר ינייפאממ

 -רדישה תרבעה ךרוצל תינוויכ-דח היהת תשרה
 קזב יתורישל ינוויכ-וד רשק תלעבו ,זכרמהמ סיר
 -פל ריבעהל ולכוי ומקויש כ-לטה תוכרעמ .סירחא
 -רפואירטס וידר יקיפא 187ו היזיולט יקיפא 24 תוח
 לש לועפתה ידקומ .ההובג הטילק תוכיאב ,סיינ
 תוחלצ ונקתוי םהבש הטילק ידקוממ ונזוי תוכרעמה
 -ושיא תלבקל ףופכב תאזו ,םינייוול ירודיש תטילקל
 .םימיאתמ םיר

 תושירה תודובע ומייתסי סייתנש ךותבש סיווקמ
 שש סותמ רחואי אל הרקמ לכבו) ,ץראה ירוזא לכב
 יונמה ימדו הנקתהה ריחמ .(םיזרכמה תשגהמ סינש
 .(םיגירח טעמל) םירוזאה לכב םידיחא ויהי

 -בכב היזיולטל םיזרכמב וכז רמאמה תביתכ דע
 ,הנומש-תירקו םי-זתב ,הוקת-חתפ :סירוזאב סיל
 תרושקתה רש קינעי םיבורקה תועובשבש סיפצמו
 .םיפסונ תונויכז

 םהלש םייטרפ סיעיקשמ סה סיזרכמב סיכוזה
 חטבומ ךכ .תיתלשממ תוברעתה אלל ,המזויה אולמ
 -כמ תבחרה ,עדימה תריחב שפוח ילארשיה חרזאל
 ויה אל דועש יפכ ,םינומה תרושקתו עדימה לול
 .הנידמב

 םילבכב סייונמל היזיולט ירודיש
 (מ"לט)

 -ונמל היזיולט ירודיש תלעפהל ןויכז ןתמל זרכמ

 םסרפתהל רומא היה (?גצדצ)ןייוול תועצמאב סיי
 .םסרופ סרט רמאמה תביתכ דע ךא ,1988 יאמב

 םירודיש סה סולשתב םייונמל היזיולטה ירודיש
 לגוסמ יונמהו ,ץראה ירוזא לכל ןייול תועצמאב
 ישדוח סולשת תרומת םסירודישב תופצלו טולקל
 ןמז רובע סולשת ןוגכ ,תורחא תוטיש םג תומייק)
 הרוצב ריוואב ץפומ רודישה .(?גצ.?88.זםא הייפצ
 ןקתומה חנעפמ תועצמאב תישענ הטילקהו ,תנפצומ
 .יונמה תיבב

 תועצמאב םג וצפוי סולשתב היזיולט ירודיש
 הצקויש דחוימ קיפאב ,םילבכב היזיולט תוכרעמ

 ךכבש סיפצמ .סילבכ ירודישל ןויכזה לעב ידי לע ךכל

 הקפהל דודיע היהי ,תויטאריפה תוכרעמה ומלביי
 ןייולה ירודיש תכרעמ ,תיתוכיאו תירוקמ תילארשי

 טנכית לארשיו ,םילבכב היזיולטה תוכרעמב בלושת
 .ןייוולה ירודיש ןדיעל

 וידרו היזיולטל היינש תושר
 תעצה יפ לעש ,וידרו היזיולטל הינשה תושרה

 תרגסמב לעפות ,תיאמצע תושר היהת 1986-מ קוחה
 .תוימוקמ וידר תונחת 10-ו ,תיצרא היזיולט תשר
 ילעב תועצמאב היזיולטה ירודיש תא ליעפת וז תושר
 -וסרפ תועצמאב סהירודיש תא ונממי רשא ,תונויכז
 לש סנכות לע חקפתש תירוביצ הצעומו ,תירחסמ תמ
 לש המקהה תלהנימש טלחוה הנורחאל .סירודישה
 דע ,ןויסינ ירודיש תלעפהב ךישמת ינשה +ורעה
 תסנכה תאילמב תישילשו הינש האירקב הקיקחל
 דע ,םייניבה תפוקתב .(12-ה תסנכל התחדנש)
 ינשה ץורעה ירודיש ,ינשה ץורעה קוח תקיקחל
 .רודישה תושר סע תפתושמ הדעו לש חוקיפ סיבייח

 'תקירמא לוק'ירודישל רסממה תנחת
 הברעב

 הברעב 'הקירמא לוק' ירודישל רסממה תנחת

 ץיקב .לארשיו ב"הראל ףתושמ תוליעפ סוחת איה
 "ררשקתה רשו ב*הרא אישנ ןיב ןוטגנישווב םתחג 1.07

 -ודישל רסממה תנחת תמקהל םסכסהה ילארשיה תר

 .ב"הרא לש 'רודישה דיגאת' רובע וידר יר



 יתש ידיב לעפות 'הקירמא לוק" רטממה תנחת
 פח - 805 0? חמא הסאג1 :תויאמצע רודיש תויושר
 הליעפמ 818-ה .סג -/0106 0? גאות גר 38040056
 ;'תורחה וידר'ו 'תישפותה הפוריא וידר* ירודיש תא
 .תימלוע-ללכ םירודיש תכרעמ הליעפמ %0ג-ה

 דרשמב המקוה ,הלשממה תטלחה יפ לע

 וידר רסממ תנחת טקייורפ תלהנימ תרושקתה
 -לעפהו התמקה ,הנונכתב לפטל הדיקפתמש ,'רמת"
 .הנחתה לש הת

 ןוילמ 300-כב תדמאנ הז טקייורפב העקשהה

 ,ךכל ףסונב ;ב"הרא תלשממ י"ע ןמומתש ,רלוד

 ףסכ ימוכס לארשי תלשממל םיאקירמאה וריבעי
 לש סתלעותלו םחותיפל סידעוימ ויהי םקלחבש
 .הברעה יבושיי
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 רבודמ .אפ5  תכרעמ תועצמאב ותצפהו היזיולט
 סייונמ קר .(ןפצומ) סייונמל ישילש היזיולט ץורעב
 .הלא תוינכות טולקל ולכוי ,חנעפמ רישכמ םהידיבש

 ןופ-אלכ - יאת ןופלט תכרעמ
 -אלפ' סשב עודיה ,יאתה יטוחלאה ןופלטה תשר

 םייונמ 2000-כמ הייונמ רפסמ תא הביחרה ,"ןופ

 רשפאל המגמה הבחרוה .סייונמ 5000 ידכל 1986-ב

 .תכרעמה לש יצרא ללכ יוסיכ

 בושקת - םיבשחמ תרוטשקת

 אשונ אוה בושקתה םוחת ,תינרדומה תרושקתב

 תושר לייכנמו ,יבוקעי דג תרושקתה רש

 םויב אדנמ רפכ ידבכנ םע לואק קחצי ראודה

 םירדתה סווטקפס לוהינ
 דחא אוה יטנגמז-ורטקלאה סורטקפסה בחרמ

 יביסנטניא ןפואב לצונמ אוהו סילבגומה םיבאשמה
 דחמ ינרדומ קשממ סירזגנ סילודגה םיכרצה .ףופצו
 תכרעמ לש םילודגה םיכרצהמ אסיג ךדיאמו ,אסיג
 סע סואתה יישקמ תועבונ תופסונ תויעב .ןוחטיבה
 .רוזאב םילגה תוטשפתה ללגבו ,תונכשה תוצראה

 לש תקדוצה ותקולח לע יארחא תרושקתה דרשמ
 תואצקה רחא בקעמה .םישרודל הזה רקיה באשמה

 -חוממ תכרעמב סייתנשכ ינפל לחה יושירהו סירדתה
 .תמדקתמ תבש

 -סונ םיצוליאב םג םיבשחתמ סורטקפסה לוהינב

 תויגולונכט ;םורטקפסה לוצינ לש דימתמ לועיי :םיפ

 -יב וליפאו סוצמצו ,םישדח םיתורש יושיר ;תושדח
 לע דימתמ חוקיפו הפיכא ;סיינזבזב םיתורש לוט
 .דועו ,סורטקפסב השענה

 בחרמל םג תורישי רושק ץראב םירדתב שומישה
 -מואלניב םינוגרא ידי לע השענ סואיתה ;ימואלניבה
 .ךכב םיקסועה םיי

 -.תיריוואו תימי תינייוול תרושקת
 טסומנא

 ןוגראב הרבחכ הנשה הפרטצה לארשי תנידמ

 -יש תרשפאמ וזכש תרושקת .יטסרמנא* ימואלניבה

 הרובחת יעצמאו השביו ריוא ,םי ןיב רשקב בול

 .תמדקתמ תינייוול תרושקתב םירחא

 ןייוול תועצמאב םייונמל היזיולט
 ימוחת ונכוהו ורשוא תיחכונה הדובעה תנשב

 תוריש ןתמל םימדקתמ םייגולונכט םיעצמאו םירדת

 תלועפמ קלחכ ,רפכב ראודה תיב תחיתפ
 .ויתורישש רופיששל תרושקתה דרשמ

 דרשמ לע הליטה הלשממה .יתייעבו בושח ,יתוהמ
 ימואל ךרעמ םסושייל תוירחאה תא תרושקתה
 עובקל תוכמסה תא הקינעהו ,םיבשחמ תרושקתל
 ,.תרושקת-רטשמ סושייל םיינכט סינקת

 תרושקתה דרשמ לחה הלא תומישמ עצבל ידכ
 ,'בושקתל יוגיהה תדעו" תוצלמה עוציבל ךרעהל
 -קתה תדיחי תמקה ידי לע ,הלשממה יזע התנומש

 :ןוגכ םיאשונל תיארחא היהתש בוש

 ;תבשחוממ תרושקתל סיטרדנטסו סינקת תעיבק *

 ;הלשממה תורישב בושחימה תקמעהו ןוכדע *
 ;הדיחא סינותנ תרושקת תשר תמקה *

 ;םייתלשממה עדימה ירגאמ תכרעמ תמאתה *

 ןכוממ דרשמ תכרעמ חותיפל סיאנתה תעיבק *
 .הלשממה ידרשמב

 ישילשה ימי תתה לבכה
 לש תימואלניבה תרושקתב דימתמ לודיג ללגב

 88 ראורבפב תרושקתה דרשמ ףרטצה ,לארשי

 סיקסועה םסינוגרא 16-מ בכרומה םסויצרוסנוקל
 -צרוסנוקה תרטמ .תונידמ 10 גציימ רשא ,תרושקתב
 ןגאב תונידמ שולש ןיב ימיזתת לבכ חינהל סוי
 ןיבל (ןוויו היקרוט ,לארשי) ןוכיתה םיה לש יחרזמה

 .הילטיא

 תפרצו לארשי ןיב חנוה ןושארה ימי-תתה לבכה
 ,1970-ב הילטיאו לארשי ןיב - ינשה לבכה ,1966-ב

 .ישילשה ימיז-תתה לבכה ןנכותמ ,רומאכ ,התעו
 תמדקתמ היגולונכט לע ססובמ שדחה לבכה

 תלוביקה .יטפוא ביסבו תיתרפס תרוסמתב ,רתויב
 הלידגהל ןתינו ,ןופלט יקיפא 1562 איה תיתלחתהה
 .תיסחי הנטק העקשהב

 תיצחמשכ ,23%-כ אוה לבכב לארשי לש הקלח

 תולעבב תיצחמו תרושקתה דרשמ תולעבב ךכמ
 .רלוד ןוילמ 97 - לבכה תולע כ"ס .קזב תרבח

 :תרושקת יקיפא"
 1985-ב המקוה (.ת.א) 'תרושקת יקיפא' תרבח

 דרשמ/לארשי תנידמל תפתושמ תולעבב הרבחכ

 .קזב תרבחלו תרושקתה
 ודיקפת ףקותמ עבונ הרבחה תא סיקהל ךרוצה

 תונידמה סע םואיתל יארחאה ,תרושקתה דרשמ לש
 תרושקת אשונב סיקסועה סיימואלניבה סינוגראהו
 היצפואה סודיקל הרבחה תלעופ ןכ ומכ .סינייוול
 .ילארשי תרושקת ןייוולל

 ירודיש תרבעהל תשמשמ תינייוולה תרושקתה
 -ואלניבה תשרב ןה - סינותנו ןופלט תוחיש ,היזיולט
 לפטמ תרושקתה דרשמ .תיצראה תשרב ןהו תימ
 -ילקל סיטרדנטס תעיבקבו חוקיפב ,הרקבב ,יושירב
 .סינייוולמ היזיולט ירודיש תט

 יתוריש ןתמב החמתמ 'תרושקת יקיפא' תרבח
 סינייוול תרושקת סוחתב ץועייו ןונכת ,הסדנה
 הרבחה .ןייוול ךרד היזיולט תרוסמתו ,תיצרא-סינפ
 ,תרושקתה דרשמ לש סיטקייורפ ןונכתב תפתתשמ
 תועצמאב סייונמל היזיולטו סילבכב היזיולט ומכ

 סיתוריש תארקל ןונכתו ץועיי יתוריש תנתונו ,ןייוול
 תרבחל ןהו תרושקתה דרשמל ןה ,םיידיתע סיינייוול
 יטרפה רזגמב םיתורישו היישעת ימרוגלו קזב
 ירוביצהו

 :סינמינ סיידיתעה םישדחה סיתורישה ןיב
 לזוחב סינייוולמ תוינכות תטילק <
 תדיינו תימי סינייוול תרושקת 6
 ילארשי תרושקת ןייוולל תויורשפא תניחב <

 הקיקח - תרושקתה דושמ

 תנשב תרושקתה דרשמ לעפ ,הקיקחה סוחתב
 -מו תישאר הקיקח סוזיו סודיקל 1987/8 הדובעה

 ראודה תושרו קזבה תרבח ,תרושקתה סוחתב תינש
 :ל דרשמה לעופ ,תישארה הקיקחה סוחתב

 היזיולטל הינשה תושרה קוח תקיקח תמלשה 6%

 .(1986) וידרו

 קוחה תעצה - (1987) קזבה קוחל 5 'סמ ןוקית <
 ללוכ הז קוח .1988 תנש עצמאב תסנכב הלבקתה

 סרקיעבו ,קוחל 4 'סמ ןוקיתלו קזבה קוחל תומלשה
 :ןוגכ ,ירוקמה קוחה תנכה תעב וזחנ אלש סיטרפ
 תורדגומ תויוכמס ןתמ ;הצק דויצל גוס ירושיא ןתמ
 תרבחל תויוכמס תרבעה ;הצק דויצ יושיר ןיינעב
 תיתשת תקזחאו חותיפ תמקה תא תעצבמה קזבה
 .לארשיב קזבה
 -(שדח חסונ) יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל ןוקית <
 ןוקיתל קוח ריכזת הלשממל שיגה דרשמה .8
 ןייוול ירודיש עונמל ידכ ,יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ

 .הנידמה חוקיפ אלל לארשיל לדוחמ תירבעה הפשב
 הנשמ תקיקח סוחתב
 תנשב םסרפ דרשמה :סייונמלו םילבכב היזיולט *
 ,סילבכב היזיולט ןינעל הנשמ תקיקח תורדס 5 8

 תונחת יטרפמ ,סיזרכמה סוסרפ תא רידסהל הרטמב
 סייונמלו םילבכב היזיולטל תונויכזה ןתמו רודישה

 .םילבכה תונחתב סירודישה יללכ תא עובקל ןכו

 הלא תונקת :(1987) יטוחלאה ףרגלטה תונקת <

 תודעוימה תונקתב .1988 לירפאב ןפקותל וסנכנ
 ןתמל סיכילהה וטשופ ,תורגאו תודועת ,תונוישרל

 ועבקנו ,יטוחלא ףרגלט תונחתל תודועתו תונוישר

 תמועל ,םישדח סיגוויסל םאתהב תורגא יגוס העברא
 רבעב ויהש תורגא יגוס תורשע
 -צוהו םסירוגיפ תיביר :קזבה תונקת - 'קזב' תרבח *
 -סהל תודעוימ תונקתה ;(1987 רבמטפס) היבג תוא
 קוב תרבחש היבגה תואצוהו תיבירה ירועיש תא ריד
 תונקתב 1988-ב ,ןכ-ומכ ;םייונממ תובגל תיאשר
 יכרד ועבקנ ,קזב יתורש לשב סימולשתל קזבה
 .קזבה תרבחל םימולשתה ימוכס לוגיעו הדמצהה
 ,31.3.1987-ב המקוה ראודה תושר :ראודה תושר <
 תונקת ונכוה ,ראודה תושר קוחבש תונורקעה יפ לעו

 םיללכ ,תושרה יתוריש דעב םימולשת תורידסמה
 ,הצעומ רבחכ תושרה ידבוע ברקמ רחבנ גיצנ תעיבקל
 ראוד ירבדל תוירחאה ףקיהו ,יאלובה תורישה יכרד
 .םינפ

 תונקתב סינוקית עצבל לעפ דרשמה :סינוקית <
 יפירעת יונישל תונקת ומסרופ ןכו ,תונושה קובה
 ,ראודה תושר יתורישו קזבה תרבח
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 םיועדה תרווקהיעצלא
 יב קלח

 1987/8 תנשב ודרשמ תולועפ לע ,יבקעי דג ,תרושקתה רש תריקסמ סינוכדעו תויונשרפ ,סיטוקיל

 תריקסמ סיעטק
 תרבח לש התוליעפ
 קזב"

 המקוה ,תרושקתל תילארשיה הרבחה - 'קזב*

 הרבח תויהל הכפה ןכמ רחאל הנשו 1984 ראורבפב
 תולודגה תורבחה תחאל תבשחנה תיאמצע תיקסע

 לארשיב
 תנשבו ,םידבוע 9,000-כ סויכ הקיסעמ קוב

 לש יתנש לועפת ביצקת התושרל דמע 1987 הדובעה
 ןוילימ 292 לש חותיפ ביצקתו רלוד ןוילימ 700זכ
 תלליכה ,תבכרומ תיתשת הליעפמ הרבחה .רלוד

 יווק 6,420 ,םירבוחמ ןופלט יווק ןוילימ 1.39זכ

 -רשי יווק 1,330 ,סינותנ תרבעה יווק 8,200 ,סקלט

 עיקשת קזב תרבח .םיירוביצ סינופלט 14,900-ו תנא
 חותיפב הביצקתמ רלוד ןוילימ 342 1988 תנשב

 ורבעוה 1987 תנשב הרבחה ביצקתמ 30%-כ .תיתשתו
 םיסימ ,םידנדיוויד ,םיגולמת תרוצב הלשממל

 .(ח*ש ןוילמ 237-כ לש ךס) םירחא םימולשתו

 -וקז הרבחה התיה ,1984 ראורבפב התמקה סע
 תנש ושדקוה ,רקיעב ךכלו ,תונגראתה תפוקתל הק
 תרגסמב .1985/6 הדובעה תנש תליתתו 5

 אללו בכרומ ןוגרא-הר עצוב תונגראתהה תפוקת
 /6 הדובעה תנש .ןופלטה יתורישב ופקיהב סידקת
 הדקפת הב הנושארה הנשה השעמל התיה 5
 הרבח התויהב יכ סא ,יאמצע יקסע ףוגכ הרבחה
 -כלכה סוריחה תינכת בקע העגפנ איה סג ,תיתלשממ
 1987 הדובעה תנשב .ןהינימל האפקה תוארוהו תיל
 ,ללכב סיניתממה רות סוצמצל מאמה רקיע שדקוה
 ליבקמב תאז .םיקיתווה סיניתממה יסיכל הפדעהו

 לש תדמתמ הרמה ךות ,תכרעמה תבחרהו יוביעל
 .שדח יתרפס דויצב ןשוימ יגולנא דויצ

 קוב תרבח יכ ,תסרוג תרושקתה רש תוינידמ
 ,הילגנאבו בדהראב היתויחא תמגודכ גשגשל לכות

 ,תברועמ הרבחל תיתלשממ הרבחמ ךופהת רשאכ קר
 ראב רוביצל היתוינממ קלח תקפנה לש ךרד לע
 תררחושמ תויהל הרבחה לכות ךכ .ל"וחב רקיעבו

 ןזהה תא סייגל לכותו ,ירוביצה ןונגנמה ילבכמ

 תוגש תארקל היצקינומוקלט תיתשת תחנהל שורדה
 תניחב ךילהת שחוה 1987/8 ע"הנשב .םייפלאה

 תעכ יוצמ אוהו ,הסרובב הרבחה תקפנהל תויצפואה
 .םימדקתמ סיבלשב

 הסרובנב קזג'תרבח תקכנה
 תורבח תריכמל סירשה תדעו הרשיא 1987 יאמב

 (הדעווה ירבח לע הנמנ תרושקתה רש) תויתלשממ
 תויקוחהו תוינוגראה תורגסמה תנכהב חותפל העצה
 לארשיב הסרובב 'קזב'* תרבח תוינמ לש ןתריכמל
 .ל"וחבו

 תקידבל הדעוה ח*וד תא צץמאל הטילחה הדעוה
 חותיפ ךרוצל ןוה סויג תארקל קזב תרבח תוכרעה
 תוינמ לש רכמ תעצהלו הקפנהל סיסבכ קזב יתוריש
 / .ל"וחבו ץראב קזב

 יתוריש תא קזב תרבח הרכש 1987 רבמצדב

 -פנהל םיצעויכ ןמייאל-ןוסריש תרבח לש סיצעויה
 תויתלשממ תורבחל תושרה הרכש ליבקמב .הק

 תועקשהל קנבה לש ויתוריש תא רצואה דרשמבש
 . חפפז 805ז0א 84אא קרוי-וינמ

 -פלט תרבחב הדובע ןוירפ דודמל סלועב לבוקמ

 רפסמ ןיבל םידבועה רפסמ ןיבש סחיה י"פע םינו
 6.8 םויכ םיקסעומ לארשיב .סירבוחמ ןופלט יווק
 ךומנ רועיש והז .םירבוחמ םיווק 1,000 לכל סידבוע
 סנשי הינמרגב :תונידמה בורב לבוקמה תמועל דואמ
 םידבוע 8.1 - הדנקב ,םיווק 1,000 לכל סידבוע 1

 לכל םידבוע 10.5 - הינטירבבו ,סיווק 1,000 לכל

 רחאמ תובישח הנשמ לבקמ הז ןותנ .םיווק 0
 ידכל עיגמו ץאומ ולא םינשב לארשיב חותיפה בצקו

 עיגי 1988 תנשב) הנש ידימ רתויו 10% לש לודיג

 רלוד ןוילימ 342-ל קזב תרבח לש חותיפה ביצקת
 עיגהש תפלוחה עזהנש לש חותיפה ביצקת תמועל
 .(רלוד ןוילימ 255-ל

 םיירקיעה הלועפה ידעי
 ביט רופישל רקיעב השדקוה 1987 הדובעה תנש

 דבב דב ,םתוכיאו םיווקה תונימז תרבגהו תורישה
 דומעל תנמ לע תאזו ,תונקתהה תפונת ךשמה סע
 .1989 תנשב םיניתממה רות לוסיח - ירקיעה דעיב
 צראב הרבחה תקפנהל תונכהה תומלשנ ,ןכ ומכ
 .לזוחבו

 -וניל 1-ב הלחהש הדובעה תנש ,תישימחה הנשה

 סידעי השולש תמשגהל רקיעב שדקוה 1988 רא
 :םייזכרמ

 תונקתה 150,000 עוציב - שוקיבה רעפ תריגס .1

 (ימינפ רישי גויח) פ-יח ירפסמ 68,000-כו תוקתעהו
 לש בלושמ חותיפ ,יוזחהו סייקה שוקיבל תונעה ךות

 שוקיבל תונעהל שגד ןתמו תרוסמתהו גותימה ךרעמ
 .םסינותנ תרבעה יתורישל

 לש הלעפהו הנקתה ךשמה - תורישה ביט רופיט .2
 -ייק תוזכרמ לש יוביעו החבשה ,תויתרפס תוזכרמ
 םייטפוא סיביסב תרוסמת תיתשת חותיפ ,תומ
 -רוע תוקידבל תבשחוממ תכרעמ סודיק ,הובג בצקב
 ,תימואלניב תרושקתב סיקיפאה תומכ תבחרה ,סיק
 יעגפו םימשג יקזנ םוצמצ ,'16* תוריש בושחימ ךשמה
 תייהש ךשמ רוציקו קזב תונקת סושי לע שגד ,עבט
 .זוולקת

 ימואלניב רשק תלעפה - םיטדח סיתוריט חותיפ .3
 יתורישו תותשר תבחרה ,םיהובג סיבצקב יתרפס
 ןופלטה תכרעמ תבחרה ,'תנרפיס'ו - *תנארשי*
 תוזכרמב תימוקמ הינמ תלעפה תליחת ,יאתה
 -ווק ברה תוכרעמה תלעפה ךשמה .תוינכמורטקלא

 חותיפ ,םישידח םייונמ ירישכמב תודייטצהו תוי
 בושקת יתוריש תקפסא תניחב ,שדח ירוביצ ןופלט
 -רהו ,םילבכב היזיולט תלעפהל תוכרעה ,םימדקתמ
 .סייצרא םסינפ ןיוול יתורישב םישמתשמה לגעמ תבח

 ינולונכט חותיפ לע תססבתמ חותיפה תוינידמ
 חותיפ לע שגד ךות 15פא תויגולונכט סושי סודיקל

 תועצמאב) תרוסמתה תיתשת חותיפו גותימה ךרעמ
 .(תויתרפס וידר תוכרעמו סייטפוא סיביס

 םיניתממה רות
 התמקה סע - סיניתממה תמוקע תמגמ תונתשה

 יווק תקתעהלו הנקתהל וניתמה קזבה תרבח לש
 סצמוצ רותהו סינש 4 ופלח זאמ ,שיא 257,000 ןופלט
 דמוע 1987 ףוסב סיניתממה רפסמו ,יטסרד ןפואב
 .ףלא 107 לע

 יכ ,תסרוג תרושקתה רש תוינידמ
 תמגודכ גשגשל לכות קזב תרבח
 קר ,הילגנאבו ב*הראב היתויחא
 תיתלשממ הרבחמ ךופהת רשאכ
 תקפנה לש ךרד לע ,תברועמ הרבחל
 ץואב רוביצל היתוינממ קלח
 הרבחה לכות ךכ .ל*וחב רקיעבו
 ןונגנמה ילבכמ תררחושמ תויהל
 ןוהה תא סייגל לכותו ,ירוביצה
 תיתשת תחנהל שורדה
 תונש תארקל היצקינומוקלט
 .םייפלאה

 תכרעמל תויתרפס תוכרעמ תרדחה
 תיצואה סינופלטה

 םינופלטה תכרעמ לש תירקיעה השלוחה תדוקנ

 ןיב רשק רוציל ישוקה סינש ךשמב התיה תיצראה
 המגמב .הממיה תועש בורב םינושה גויחה ירוזא
 דוע קזב תרבח הליעפה ,וז הקוצמ לע רבגתהל
 תוינוריעניב תוזכרמ 1986/7 הדובעה תנש תליחתב
 ,ביבא לתב - םלועב תוללכושמה ןמ ,תויתרפס
 תוזכרמ לש תגרודמה הלעפהה .הפיחבו סילשוריב
 ,ינוריעניבה גויחב םיישקה תא דואמ הניטקה הלא
 .סינוויכה בורב

 םיתורשעה תא הגיצמ ראודה תושר :הנומתב

 ינגב ,הנידמל 40-ה הכורעתב ,םישדחה

 .ביבא-לתב הכורעתה



 תיתרכס תרוטשקת

 תונורחאה סייתנשב הרבחה לש ףסונ ץמאמ
 הכיפהמ הווהמה ,תיתרפס תרושקתל רבעמל שדקוה
 ע"הנש ףוסב .תרוסמתהו גותימה סוחתב שממ לש
 4%-כ) תויתרפס תוזכרמ 7 קר לארשיב ויה 3
 .(תוזכרמה ךסמ

 תווהמה) תוזכרמ 92 ולעפוה 1987 תנש ףוס דע
 ןשוימ דויצ תפלחה לש המגמהו (תוזכרמה ללכמ %
 .הכישממ שידח יתרפס דויצב

 תוזכרמל רבוחמה רוביצל העיצה קזב תרבח.
 םיתוריש לש הרוש לע סייונמ תויהל תויתרפס
 הלקה ,תוחונ רתיל סיאיבמה ,םיינשדח םייתרפס
 :סהלש םיישיאה עדימה יתורישב ןוויגו

 תפסונ החיש לבקל תורשפא - *הניתממ החיש*
 .תמדוק החישב סופת יונמה לש ןופלטהש העשב

 -ורשקתהה לש תיטמוטוא הרבעה - ירחא בוקע"
 יפ לע רחא ןופלט לכ לא יונמה לא תודעוימה תוי
 .םיאתמ גויח תועצמאב ןתונ אוהש הארוה

 גויח י"ע שורדה רשקה תריצי - ירצוקמ גויח*
 .םייתנש וא תחא הרפס

 לש ויתוחיש לע אלמ עדימ - "טרופמ ןובשח*

 תומיעפ רפסמו הדעי ,החישה ךשמ ,דעומה :יונמה
 .הנומה

 המידק הצירפהו תיגולונכטה המדיקה לולכמב
 םיתורישה תא סיחכוש ןיא ,היצקינומוקלטה ףנע לש
 -יסה תחא ,הלא לש סרופיש הוויה ,רומאכ .רוביצל
 תענומה הרבחש החנהה ןאכ סנו ,'קזב' תמקהל תוב
 ,תורישה רופישל איבת סייקסע םילוקיש יפ לע
 .הנוכנל החכוה

 עמק סבא ו

 תא קזב תרבח הרכש 1987 רבמצדב
 -ןוסריש תרבח לש םיצעויה יתוריש
 יבקמב .הקפנהל סיצעויכ ןמייאל
 תויתלשממ תורבחל תושרה הרכש
 לש ויתוריש תא רצואה דרשמבש
 חש קרוי"וינמ תועקשהל קנבה
 לכו יו
 ו וב רב שש א בש שבב = כ טנא הש

 רוביצל םיתוריש
 םישודיח רפסמ וסנכוה 1987/8 הדובעה תנשב

 -יצה לע הרישי הכלשה התיה םהלש ,קזבה סוחתב
 .בחרה רוב
 ארקנ יונמ תורט .1

 ובש ,הז תוריש ליעפהל הנשה הלחה הרבחה
 .תסנכנה החישה רובע תיטמוטוא יונמה בייחתמ
 .ב"הראב "800* תורישל ותנוכתמב המוד הז תוריש

 בזהראמו ב-הראל תורישה לעפומ הז בלשב
 תופסונ תונידמל וביחרהל ןנכותמ דיתעבו ,דבלב
 .יצרא םינפ תורישלו
 לוכלט - תונוכת ןופלט .2

 הצק דויצב תונורחאה םינשב הילעה תובקעב
 ילוכלטיה תא קזב תרבח העיצמ ,רוביצל עצומה
 20 דע רגואה 20 רגאמ :תואבה תונוכתה תא ללוכה
 -שפאו לוקמר גצ ,קינדונ ,םירפסמ 5 קרוס ,תונורכ+
 .תרפרופשה תמרה אלל גויח תור
 תנארפיס .3

 םיבצקה לכב םסינותנ תרבעהל תיתרפס תיתשת
 80-ב סרפתמ הז תוריש .תרושקתה ירטשמ לכבו

 -סומ רקיעב וב םישמתשמו קזב תרבח לש םינקתמ
 קוויש תותשר ,םיפינס לש תופיקמ תותשר ילעב תוד

 ,סיפה לעפמ אוה הז תוריש לש ןושארה חוקלה .'דכו

 םירעה תוצוחב ולש הריכמה ינכוד 1300 רשאכ
 בשחמה לא תנארפיס תועצמאב ורבוח ,םיבושיהו
 .ביבא-לתב יזכרמה

 יצרא סינפ ןיוול .6
 ירודיש תרבעהב םייוסינ התע תעצבמ קזב תרבח
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 ךייוול תועצמאב ,הנידמה ימוחת ךותב םייתרפס
 היזינלט ירודיש תרבעהל דעונ תורישה .תרושקת
 הברעה יבושי ,תליא ומכ סיקחורמה הגידמה ירוזאל
 -ודישח תטילק תא רפשי ךכ ידי-לעו ,ןופצה יבושיו
 .םיקחורמה סירוזאב סיר

 םילעפמ תרשל הדעונ סיבשחמ ןיב עדימה תרבעה
 םהיפינס רשאו סינותנ-תרושקתב ךרוצ סהל שיש
 סילעפמה ןיב תורשקתה .הנידמה יבחרב סירזופמ
 תוגג לע תונטק תחלצ תונטנא תועצמאב תעצבתמ

 תועצמאב דעיה לא עדימה תא ורדשיש ,םינבמה
 .תרושקת ןייוול

 תריקסמ סיעטק
 ואודה תושר תולועפ

 ראודה תושר קוח יפ לע המקוה ראודה תושר
 ,1987 ץרמב 31-ב לועפל הלחהו ,(1986-ודמשתה)

 .ראוד יתוריש ןתמל תיאמצע תירוטוטטס תושרב
 :םייזכרמ םידעי השולש תושרל הוותה רומאה קוחה
 .סתבחרהו סחותיפ ,רוביצל ראודה יתוריש רופיש .א
 קשמכו סיילכלכ םיבושיח סיסב לע תושרה לועפת .ב
 .ומצע תא אשונה רוגס

 בשחתהב סידבועה לש רכשהו הדובעה יאנת רופיש .ג
 .סתולעייתהב

 המצעל המשר הנושארה התוליעפ תנשב רבכ
 הנשה ףוסבו ,ראודה יתוריש סוחתב סיגשיה תושרה
 -בועל רכשה יאנת תא הרפיש ,יביצקת ןוזיאל העיגה
 תגשה תארקל הכורא ךרד תרבכ הדעצ ךכבו היד
 .הינפב ובצוהש סידעיה

 הווהמ ראודה תושר הרבעש תוכרעמה דודיש
 ןייפאתהש יתלשממ ףוג לעייל דציכ יוקיחל לדומ
 -וקע"ו םייוקל םיתורש ,דבכ ןוערגב תובר םינש ךשמב
 העקשהה ,הקופתה ימוחתב תודרוי 'סייח תומ
 .סדאה"חוכו

 רחאל ראודה תושר הטקנש תולועפה
 התמקה

 לש הרורב הרדגה לעב ,יקסיע ףוגל ראודה תכיפה
 תיקסיע תונווכמ רוציל הרשפיא ,תוילכלכ תורטמ
 ןוירפה תאלעהל איבהש המ ,סידבועו םילהנמ לש
 .תולעייתהלו

 וטקננ ראודה יתורישב תוכרעמה דודיש תרגסמב
 :תואבה תולעייתהה תולועפ

 הרקבה ,לוהינה ילכו הדובעה יכילהת ורפוש .א
 .תורישה ביט רחא בקעמהו

 הרבעוה רשא תיקוויש-תיקסיע השיג החתופ .ב
 ,תודחוימ תואנדס תועצמאב סילהנמלו םידבועל
 הלהנהה לש םישגפמו ,בחרנ ףקיהב תויומלתשה
 .םידבועהו

 איבה רשא ,תושרה לש שדחמ ןוגריא עצוב .ג
 הרוקתה סוצמצלו ןוימהו ביבא-לת תוזוחמ דוחיאל
 .תילוהינה

 וז תרגסמבו ,היבגה תקמעהל תולועפ וטקננ .ד
 ל"הצ םע ,הלשממה ידרשמ סע היבג ירדסה ומתחנ
 .םירחא סילודג תוחוקל סעו

 ךרוצל תושרה יסכנ לש רתוי ליעי לוצינ השענ .ה

 וז תרגסמב .היתוסנכה תלדגהו היתואצוה תנטקה
 סירוכש םינבמב ונכשש תושרה לש תודיחי ורבעוה
 בקעמ סויקב לחוה ןכ ומכ .תושרה תולעבב םינבמל
 .ןתנטקה ךרוצל תושרה תואצוה רחא

 תורטמב הרכה לעב ילוהינ תווצ תיינבב לחוה .ו
 יתענה סרוג רצי רבדה .ןתגשהל תובייוחמו ןוגראה
 סידבועה תווצ תאו ןוגראה תא וירחא ךשומה ליבומ
 .םיגשיה תגשהו םיצמאמ תעקשהל

 לש השוחתהו ילכלכה סרוגה תובישחב הכרעהה
 תלעותהו ןוגראה לש תילכלכה החלצהה ןיב תולת
 תובישחל ןה תועדומ הרצי םידבועה לש תישיאה
 ידכב ןהו ,ול ןתינה תורישה תמר רופישלו חוקלה

 םישדח םיתוריש תגהנה

 ינרדומ קשמ לש ראודה יכרצ לע תונעל הרטמב
 תושר הגיהנה ,יקסיע-ילכלכה הסיסב תא לידגהלו
 :רוביצל סישדח םיתוריש ראודה
 סטרפסקא-ריהמ .1

 ריהמהו (תדחוימ הריסמ) סרפסקאה יתוריש
 ותועצמאב ,יסרפסא-ריהמ' :שדח תורישל ודחוא

 דע סירסמנה ראוד ירבד סויב וב סתדועתל םיעיגמ
 .(ןכמ רחאל סג םימייוסמ תומוקמבו) 10:00 העשה
 .ההובג תונימאב תורישה לעופ ,ביט ירקס יפ לע
 םיטדח בנשא יתוריט .2

 :רוביצה תחוורל סישדח בנשא יתוריש וגהנוה
 תמתחהו סיבתכמל תופטעמ ,הינח יסיטרכ תריכמ
 .סיפה לעפמל םייונמ
 םסיטמוטוא .3

 וסנכוה בנשאב הנתמהה ןמז תא סצמצל המגמב
 ,ןכ ומכ .סינומיסא רכמימל סיטמוטוא שומישל
 םיכמסמ תקתעהל סיטמוטוא ראודה יפינסב ולעפוה
 .רוביצה תויחונל
 לכ-בנטא .4

 ,םיבנשאב השדח הדובע תטיש יוסינב לחוה
 ןהו ראודה יתוריש תא ןה לבקל רוביצה לכוי היפל

 ותואב ראודה קנב לש סייאקנבה םיתורישה תא
 סיינויסינ "לכ-יבנשא* רפסמ ולעפוה סייתניב .בנשא
 דומעל ךרוצה תא רוביצהמ סיכסוח רשא ,הלאכ
 םסיתוריש רפסמ לבקל תנמ לע תחא סעפמ רתוי רותב

 יפינסב לעפותו הטישה בחרות האבה הנשב .סינוש
 .םיבר ראוד
 ינורטקלא ראוד .5

 ראוד תוריש ןתמל תוינויסנ תונחת רפסמ ולעפוה

 עדימ ירגאמל תורושק תונחתה .ירוביצ ינורטקלא
 תונימזב הז עדימב שמתשהל םייונמל תורשפאמו
 .ההובג

 סקטלטה תועצמאב עדימ .6
 ירודישב ראודה תושרל דחוימ קיפא הצקוה

 יתוזח עדימ רוביצה ינפב גצומ הז קיפאב .סקטלטה
 הז עדימ .ראודב ותושרל סידמועה םיתורישה לע
 םיפינס תורשעב טלקנו טסקטלטה תועצמאב רדושמ
 .היזיוולט ירישכמ הז ךרוצל ובצוה םהב ראוד יתבו
 וב יתיב היזיולט רישכמ לכב םג הז רודיש טולקל ןתינ
 .טסקטלט חנעפ ןקתומ

 א א 0 0 | 8 יצ

 לש תירקיעה השלוחה תדוקנ
 התיה תיצואה םינופלטה תכועמ
 ןיגושק רוציל ישוקה םסינש ךשמב
 תועשבורב םינושה גויחה ירוזא
 לע רנגתהל המגמב .הממיה
 דוע קזב תרבח הליעפה ,וז הקוצמ
 1986/7 הדובעה תנש תליחתב
 ןמ ,תויתרפס תוינוריעניב תוזכרמ
 ,ביבא לתב - םלועב תוללכושמה
 .הפיחבו סילשוריב
 כ

 בושחימו ןוכימ
 ןוכימה בושח סוקמ םג ספות ,חותיפה םוחתב

 .בושחימהו

 יאקנבה תווישה בושחימ

 רשפאיש שדח בשחמ סנכוה יאקנבה תורישב
 אלב תיאקנבה הקילסה תכרעמ לש יאמצע דוביע
 יתוריש ונתינ הכ דע .והשלכ ינוציח סרוגב תולת

 .תוינוציח תורבחב הלא םידוביעל בשחמה

 -ילסה תוריש רופיש תא רשפאי הז שידח בשחמ
 ]ה ,דוביעה תוריהמ תניחבמ ןה םיפסכה תרבעהו הק
 חיאהו יוביגה תלוכי תניחבמ ןהו תונימאה תניחבמ
 -- .בשחמה לש הקזחאה תואצוהב ,תוסנכה לידגהלו תואצוה ןיטקהל == תרושקת יקיפאב םיבשחמ ןיב עדימ תרבעהו היזיולט רכינ סוצמצ ךות תאז לכ .וב רוצאה עדימה לש רוז
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 לוהינה תכועמ בושחימ
 -סמבו ,תיזכרמה לוהינה תכרעמ בושחימב לחוה

 םוחתב ןושארה בשחוממה חלפה רבכ לעפוה וז תרג
 .יפסכה

 בשחמל תיסנניפ-תיאנובשחה תכרעמה תבסה
 תויאנובשחה תושירדל התמאתה תא הרשפיא שדחה
 -קבה תלוכי תא הלידגה ,תושרה קוחמ תובייחתמה
 תקפה רשפאתו ,תושרה יפסכ רחא בקעמהו הר
 .ןנכותמכ תושרה לש םייפסכה תוחודה

 סקלטה בושחימ
 וז תרגסמב .סקלטה יאת תשר בושחימב לחוה

 רשפאמ רבדה .סקלט תונחת 15 לש ןבושחימ סלשוה

 0 יו

 הנושארה התוליעפ תנשב רבכ
 םיגשיה תושרה המצעל המשר
 ףוסבו ,ראודה יתוריש םוחתב
 ,יביצקת ןוזיאל העיגה הנשה
 הידבועל רכשה יאנת תא הרפיש
 הכורא ךרד תרבכ הדעצ ךכבו
 ובצוהש םידעיה תגשה תארקל
 .הינפב
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 סיסב הווהמו ,רתוי קייודמו ןימא סקלט תוריש ןתמ
 .דיתעב ירוביצ ינורטקלא ראוד תוריש ןתמל

 'םהש' טקייורפ

 -ייורפ לש בשחוממה גתמה תמקהל זרכמ םסרופ
 .םירסמ תרבעה תוריש - 'סהש' סשב לודג טק

 :םיבלושמ ראוד יתוריש ןתמל תינכת יהוז
 דויצ ילעב ולכוי וז תינכת יפ לע .םייזיפו סיינורטקלא
 רשק רוציל ('דכו ינורטקלא ראוד ,סקפ ,סקלט) הצק
 .הזכ דויצ ירסח סע ינורטקלא וא יזיפ

 םסרופ ויבגל רשא ,טקייורפה לש יזכרמה גתמה

 .פשזא אנו. יתוריש םג דיתעב תתל לכוי ,זרכמה

 סינותנ ריבעהל סילודג תוחוקל ולכוי הז תורישב

 תא ומצעב עצבי רשא ,יזכרמה גתמה לא רשיה
 .ראודה לש חולשמהו ףוטיעה ,הספדהה

 -הצה לע המתח ראודה תושרש ססרופ הנורחאל
 תרבח סע "סהש' טקייורפב הלועפ ףותישל תונווכ תר

 לע ססבתמ טקייורפה .(ידרשמ ןוכימל זכרמ) מ"למ
 ,םייטרפ תוחוקלל קפסיו ,לטיגיד לש סקאוו יבשחמ
 ,סקלט ,ינורטקלא ראוד יתוריש סיירוביצו םייקסיע
 ריממ תרזעב ,רשפאיו הילמיסקפו סיקרבמ
 הצק דויצ ילעב ןיב םירסמ ריבעהל ,סילוקוטורפ
 .םינוש סיגוסמ
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 ילכלכה םרוגה תובישחב הכרעהה
 החלצהה ןיב תולת לש השוחתהו
 תלעותהו ןוגואה לש תילכלכה
 תועדומ הרצי םידבועה לש תישיאה
 תמר רופישלו חוקלה תובישחל ןה
 ידכב ןהו ,ול ןתינה תורישה
 .תוסנכה לידגהלו תואצוה ןיטקהל

 תא ביצת ,הרחבנ התעצה רשא ,לטיגיד תרבח
 6 ךותש סיפצמו ,תכרעמה לש יזכרמה גותימה בשחמ
 לש תוננכותמה תויצפואה לכ תלעפה סלשות סישדוח
 -ימכ לש תולעב) תילגנאב) תירבעב שומישל תכרעמה
 .(רלוד ןויל

 תוקדוב (ראודה תושרו מ"למ) תורבחה יתש
 סיפסונ םיירוביצ סיפוג טקייורפב ףתשל תורשפא
 -טקלאה עדימהו ראודה יתוריש ןווגמ תבחרה סשל
 .לארשיב ינור



 תוינידמו הקיחת ,היגולונכט

 תרושקתה דרשמב

 חתפל הדיקפתש סייוגמלו סילבכב היזיוולטל הצ

 היזיוולטו סילבכב היזיוולט תמקה לע חקפלו
 הכצמ תוושקתה דושמ רתוי תנעשנו ההוזמ תרושקת

 0 .םייונמל סולשתב ליחתה הז .בושחימ לערתויו

 י : וו (ורבפמ הלשממה תטלחה י"פע .בושקת ףגא 3 כ
 לש תיללכה הסיפתב 0 רשא בושקת ףגא תמקהב הנשה לחוה 6 הז התעו תונומתל רבע ,םינותנב
 י"ע .ולא סיתוריש עוציב -ושקתו סיבשחמ בולישל םילהנו סינקת לע הנוממ |! .רובידלםג עיגמ|

 ;תר-..] ימדי
 תנוכתמ רצווית ךכ םירחא סידעצו ןויסינ ירודישב לחוה .ינש ץורע .4 1 ל ךולהת
 ליעיתורישל המיאתמ .ינשה ץורעה תרגסמב תמרברק עב הרתי תויביסנטניאב

 םולשת סגרשפאמה 0

 ,וב םיקסועל סלוה /י .תימואלה
 יטיא תוריש סוקמב ואודה תושר תמקה | רקיעב ,תובר תומדקתמ תונידמב|
 םיויחמב לבווסמו וקתוני ולא םיתורשש ידכ המקוה ראודה תושר אוה תרושקתה דרשמ ,הפוריאב|

 ךומנרכשבו םידסבוסמ ו ו ו ו ו סמ | תש דק לע נו
 .וידבועל םיתוריש עוציב לש תיללכה הסיפתב הכיפתמ הויהת | ,תפרצב הז ךכ .תימ ואלה בושחימהו
 ליעי תורישל המיאתמ תנוכתמ רצווית ךכ ידע .ולא .דועו הינמרג , הילגנא|

 םוסמב ,וב םיקסועל סלוה סולשת םג רשפאמה | 0

 א תוריש | לעופ ילארשיה ג תרושקתה דרשמ ג

 | לכ טעמכ םינפ לכ לע , ולא םינוויכב|
 תועגונ דרשמה לש תויוליעפה
 .בושחימבםג תרחא וא וז הרוצב
 | תא שיגהש ינפל עובשכ ,5 87

 רכשבו םידסבוסמ םיריחמב לברוסמו יטי
 :םינותנ רפסמ ןייצל יואר ךכל רשקב .וידבועל ךומנ

 634 קוריה וקה םוחתב תוסורפ ויה 1986 תליחתב
 ראוד ,תויונכוס .סיפינס ,ראודדיתב) ראוד תודיחי

 ךס .תופסונ תודיחי 16 1986/7"ב ופסונ ולא לע.(ענ
 .5580 אוה תודיחיה לכב קסעומה םדאה-חתוכ

 בושחימ ךילהת ךשמנ -וקב תודייטצהה הכשמנ תפלוחה הדובעה תנשב
 התעדעוראודה קנב תופילחמה ,ראודה סנב יבנשא רובע תובשחוממ תופ ןונמא רקס , ותורטפתהו
 תופוקה אוב דע תומייק ויהש תומשורה תופוקה תא 2 9 |
 תיבומרבכ ובשחומ ב רשןיידעזא ןייטשנ יבור

 .םיירקיעה םיכילהתה רודיש - סקפטסופ תוריש הליעפמ ראודה תושר דרשמ תולועפ תא ,תרושקתה
 ןונכתב לחוה התע ךמסמה .הילימיסקפ תועצמאב ימואלניב סיכמסמ תרוש יתה
 ירקיעה טסייורפה דעיה ראב ראוד תיבל ץראב ראודה-תיבמ רדושמ . קתו |
 -יוקיעה טק / העדוה :תורוצ המכב ןעמנל הצפהה תא עצבמ רשא דרשמב תסדנהמ ,סניב הילז ור
 תונובשח לוהינ חולשמ ,ךמסמה תא תחקל אוביש ידכ ןעמנל תינופלט כרעוהטקיל ,תרושק :תה

 עצובמה ,תוחוקלה -ימיסחפב ךמסמה תחילש ;סרפסקא ראודב ךמסמה הכ רעו הטק 2 ,ת 2

 תרבח ?עוידע םולח .חוסלה רישמל היל | | הו תודבועו םירבד וז הריקסמ
 /] / רוגיש - סקפלטה אוה ףסונ הילימיסקפ תוריש להלםיאבוו |
 ,קזבה לש יטרפה הילימיסקפ רישכמל תורישי ךמסמה : ! 0 : כ

 ,םייונמכ סשרהל סילוכי ןופלט ילעב .לזוחב ןעמנה
 .ןופלטה ןובשחב עיפומ תורשה רובע בויחהו

 -שפאמה סיירוביצ סקלט יאת םג ליעפמ תורישה

 תוחיש לבקלו רגשל םייונמ סניאשלו םייונמל םיר
 .לדוחמו לזוחל סקלט

 תיתשת הליעפמ הרבחה
 1,320,000-כ תללוכה

 ק ק 1300-כ תועצמאב תועצובמ ראודה קנב תויוליעפ דיקפת תרושקתה דרשמל ופסונ הנורחאה הנשב ו ראודה קננ | םישדח םודיקפת , יהוו

 ,םינותנ תרבעה יווק -אמצע תודיתיב וא ראודה תודיחיב תובלושמ תודיחי  דרשונה תוליעפ לוציפ ךילהת קמעוהו םישדח .םיד

 -ו תנארשי יווק 0 ן .תוי = יחוורו יקסע סיסב לע תולהונמה תויאמצע תודיחיל
 , | = -שחומ התע דעו ראודה םנב בושחימ ךילהת ךשמנ .ירוביצ ןומימל קקט ףנ

 ס נופלט 0 |  לחוה התע .םיירקיעה םיכילהתה תיברונ רבכ וב :םיאבה םידיקפתה ופסונ תרוש רי ר ₪ ןנוא 0

 .םיירוביצ | = וקלה תונובשח לוהינ - ירחיעה טקייורפה ןונכתב א לוח לש רסמימה ל ,
 מסה 1

 .סזבה תרכח י"ע ןיידע סויה עצובמה ,תוח = -עומה המחוה דרשמה תרגסמב :םילבכב ה 5
 בכ יָזיְוורור



 תורחתה דודיע
 רוז]יפ תוינידמ תרגסמב ,תרושקתה דרשמ

 קוחה ובש םוחת לכב תורחת דדועמ ,סילופונומה
 .ראודה תושרל וא קזבה תרבחל לופונומ קינעמ וניא

 ירישכמ) הצקה דויצ וניה וז תוינידמ סושייל המגוד

 -ישכמ םייטוחלא סינופלט ,תויטרפ תויזכרמ ,ןופלט

 וקווישו ורוצייש .(דועו סקלט דויצ הילמיסקפ םיר

 .יתורחתה ישפוחה קושל חתפנ

 תינרדומ תרושקת
 סיתורש לש בר ןווגימ תללוכ תינרדומ תרושקת

 ,ןופלט ראוד לש סיליגרה סיתורישל ףסונ - םימדקתמ

 ,סקטואידיוו ,םינותנ תרבעה ןוגכ - 'דכו טוחלא

 .דועו ןופלט-וידר ,סקטלט

 תרבח לש היתולועפ סוחת תא עבוקה ,קזבה קוח

 דחיב סלוא .םיבר סימוחתב לופונומ הל הנקמ ,קזבה

 תונוישר ןתמל יארחא תרושקתה דרשמ תאז סע

 לש לופונומה םוחתב סניאש סירחא תרושקת יתורשל
 קזבה תרבח לש הלועפה יכרד לע חוקיפלו קזבה 'בח

 .תונוישרה ילעב לשו

 קזבה תרבח
 הלחה סלוא 1984 ראורבפב המקוה קזבה תרבח

 -בחה 1987-ב .1985-ב קר תיאמצע הרבחכ התלועפב
 -ותמה לועפתה ביצקת .םידבוע 8500-כ הקיסעמ הר

 חותיפה ביצקתו רלוד ןוילימ 700-ל עיגי 87/88-ל ןנכ

 .רלוד ןוילימ 292-ל

 1,320,000-כ תללוכה תיתשת הליעפמ הרבחה

 יווק 6800 ,סקלט יווק 6080 ,םירבוחמ ןופלט יווק

 סינופלט 13,700-ו תנארשי יווק 900 ,סינותנ תרבעה

 ןוילימ 290-כ העיקשמ קזבה רבח וז הנשב .סיירוביצ

 , םיגולמת תרוצב - הלשממל הריבעמו תיתשתב רלוד

 .רלוד ןוילימ 187-כ - 'דכו סיסמ

 ,ןייטשניבור רבעשל רשה לש ותפקשהל סאתהב

 לש ולאל סימודה סיגשיהל עיגהל לכות קזבה תרבח

 הרבחה רשאכ קר ב-הראבו הילגנאב תומודה תורבחה

 ,תברועמ הרבחל 100 %-ב תיתלשממ הרבחמ ךופהת

 ,לדוחבו ראב רוביצל היתוינממ קלח תקפנה י"ע
 תיתשת תחנה סשל שורדה ןוהה תא סייגל לכותו
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 .םייפלאה תונשל המיאתמה תרושקחת

 הרבחה תקפנהל תויצפואה תונחבנ 86/87 תנשב
 -וריש :ןוגכ סימוחת לע שגד סשומ ןכ-ומכ .הסרובב

 תגהנה ,םיידוחיי סיוולנ םיתורישו סימדקתמ סית
 ."וכו תימוקמ הינמ

 -תשה תרושקתה דרשמ ,סידעיה תא םישגהל ידכ
 :לדנה סילכב שמ

 רדגב סניאש סימוחתה לכב תילרביל יושיר תוינידמ <
 .לופונומה

 תרקבל תרושקתה דרשמב תדחוימ הדיחי תלעפה <
 .קזב יתוריש

 ןוישרו תונקת תרדס תללוכה תיתקיקח תרגסמ <

 םינקת קזב תרבחל הביתכמ וז תרגסמ .טרופמ יללכ

 .םהב הדימע לע חוקיפל םילכ תרצויו

 -ופיש לש ןווגימ ורזכוה ,הלא סיעצמאמ האצותכ

 :סיר
 תועצמאב לארשי לש רישי ימואל-ןיב רשק תבחרה =

 -ןיבה רשקה רופיש ;תופסונ תונידמ סע רישי גויח

 םסינופלטה קשמל תויתרפס תוכרעמ תרדחה ;ינוריע

 ,תויתרפיס תוזכרמ ןה תוזכרמה ללכמ 35%) ימוקמה

 -ודיחה תא ריכזהל שי ,ןכ-ומכ .(תכשמנ הפלחההו

 םינצחל ןופלט :ומכ ,רוביצל תורישה םוחתב סיש

 -וידר תשר הכנחנ 86 ץרמב) יאת ןופלט-וידר ,שדח

 .("ןופ-אלפ ירחסמ סשב עודיה יאת ןופלט

 סינופלטה תוכרעמ חותיפ לע סשוה דחוימ שגד

 -שניבור רבעשל רשה 85 לירפאב דוע - יברעה רזגימב

 יביסאמ חותיפ תובייחמה קזב תונקת לע סתח ןייט

 םג הלח .הז רזגימב תרושקת תיתשת לש ידיימו

 ףסונ רזגימ ,סיצוביקב םינופלטה תכרעמב תוחתפתה

 םוחתב יביסאמ חותיפל תונורחאה סינשב הכז רשא

 .םינופלטה תרושקת

 וידר ירודיש
 היזוולטו

 -בה סיאשונב קסוע תרושקתה דרשמ הז םוחתב

 :סיא
 וידרו היזיוולט ירודישל תיאמצע תושר תמקה =

 תרושקתה דרשמב תימינפ תונגואתהו הקיקח)
 (תסנכה ידע קוחה רושיא סע היינשה תשרה תלעפהל

 תושרל קוחה תעצה תסנכל השגוה 86 רבוטקואב

 הנושאר האירקב הרשואו וידרו היזיוולטל הינשה

 -ירקב רושיאל תסנכה תודעווב סינוידב ןיידע אשונה

 המקהה תלהנמ הלחה ליבקמב .ישילשו הינש הא

 םירודיש ליעפהל תרושקתה דרשמב וידרו היזיוולטל
 .2 ץורעב םיינויסנ

 הלהנמ המקוה -סייונמלו סילבכב היזיוולט ירודיש <

 עוציב תא הנורחאל המילשהש תרושקתה דרשמב

 ,םיזרכמה תאצוהל ושרדנש ,םינושארה סיבלשה
 ,ןושאר בלשב .סילבכב היזיולט תונחת תלעפהל ךרדב
 -וזאה תשש ורחבנו ןויכז תלבק ירוזאל הקלוח ץראה
 :םיזרכמה ומסרופי סהיבגלש סינושארה סיר
 .דרעו הנומיד ,עבש-ראב <
 .םייתעבגו ביבא-לת סורד <

 .יכאלמ תירקו ןולקשא ,דודשא <
 .םיזתב <
 .הנומש תירק <

 .ונוא תירקו ןיעה שאר ,הדוהי רוא ,הווקת-חתפ <

 הרדסוה ,קזב קוח לש 4 'סמ ןוקיתל סאתהב)
 סייונמל סירודישו םילבכב היזיוולט ירודיש תלעפה

 .(ןיוול תועצמאב

 חוסינ תא הניכמ סילבכב הזיוולטל הצעומה

 תלהנמ לחת דיתעבו תונויכזה תאצוהו סיזרכמה
 -שאר תוכרעמ תמקה לע חקפל תיללכה היזיוולטה
 .םירודישל תונו

 תוינידמ תעיבק סה הצעומה לש סיפסונ סידיקפת
 -ידעומו ספקיה ,סתמר ,סנכות ,סהיאשונ ,סירודישה
 -רוקמ תוקפה דודיע ,םייתליהק סירודיש סויק ,םה
 .םירודישה עוציב לע חוקיפו תוי

 :םוכיס
 -ולונכטב יולת ץראב תרושקתה תיתשת םודיק

 .הקיטילופו הקיקח ,היג

 .םירחאה סימרוגה 2 תא המידקמ היגולונכטה

 .םיבר סינוויכב תומדקתה תרשפאמ איה

 תמזוי הנשי תיגולונכטה תומדקתהל ליבקמב
 ,תינוגרא תיתשת םיקהל התרטמש הבחר הקיקח

 לעו ,םימדקתמ תרושקת יתורשל תיתרבחו תילכלכ

 .תרושקתה דרשמ לכ סדוק יארחא הז סוחת

 םיאטבתמ סםהש יפכ ,הרבחב תוחוכה יסחי

 תמצועו ןוויכ לע סה סג םיעיפשמ תסנכבו הלשממב
 ₪ לארשיב בושחימהו תרושקתה תיתשת תמקה
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 ומואנ לע ףונשרפ /םיטוקיל
 - ןייטשניבוּב ןגמא יפורפ לוע
 תריקסל תרושקתהרש
 תנשלגדהשמ תולועמ
 25.11.1986.תסנכב 6

 ינוחנה תרו

 םיאצומ ונא ,תרושקיתה תכיפהמ לוע ,הז ךדיעב*

 תייועעת לש המישרמ החימצל םג םידע רנמצע

 ,םדקתמ הצק דויצ ,םיבועחמ .לארשיב תרושקתה

 סקטואידיו ,היזירולט לש הטילקו רודיש תוכרעמ

 םירוגמה יתבל רתויו רתוי םירדוח ,טסקטלטו

 יסופדב יתימא יוניוט ךכב שי .ונלש קסעה יתבלו

 ךיידעשע ףקיהב ,ןוגראו לוהינ תוטישבו םייחה

 .(םואנהמ טוטיצ). ירכירעהל םדקומ

 תואמצעה תושר קוחז תעצה תשגה סוימ הנש
 ,הלשממל ,*1985 - הדמשתה וידרו היזיוולטל
 ,ןייטשניבור ןונמא 'פורפ ,תרושקיתה רש ןתונ
 -וחתה .1985/86 תנשל ודרשמ תולועפ לע הריקס
 לפטמ תרושקתה דרשמ סהבש םסיירקיעה םימ
 סינתינה היצקינומוקלט יתורש ,ראד יתורש :סה
 ,בושקית ,םירחא תונוישר ילעבו קזב תרבח ידיב
 -ירו ,וידרו היזיוולטל תיאמצעה תושרה תמקה
 .רחא יטוחלא יוש

 התמקה זאמ קזב תרבח לש תולועפ תונקסמ
 רחאל .רתויב תויבויח סה 1984 ראורבפב 1-ב
 לש שדחמ ןוגראל השדקוהש הנושארה הנשה
 רופיש לע שגדה סשוה היינשה הנשב - הרבחה
 -תהל סיניתממה רות תנטקה ,חרזאל תורשה
 .דועו סינותנ תרבעה ,ןופלט תונק

 לע הרקבו חוקיפ דיקפת תרושקיתה דרשמל
 תיטסילופונומ םירבדה עבטמ איהש ,קזב תרבח
 -סיסבה היצקינומוקלטה יתורש סוחתב הרקיעב
 :חיטבהל ודעונ ,רשה ירבדכ ,הלא סידיקפת .סיי
 ;תימואלה היצקינומוקלטה תוינידמ סושיי <
 ;םישמתשמה רוביצ יכרצל הגאד =
 ;םיילכלכ םיבאשמ לש ליעי לוצינ =
 ;סיתואנ תופידע ירדס. תעיבק <
 .םיפירעתו תורישה תוכיא לש סינקת תעיבק <

 תרושקיתה דרשמ שמתשמ הלא לכ ךרוצל
 ,הלא םילכ ןיב רתויב בושחה .םילכ המכב
 ןדיעל לארשי תנידמ תא םג סינכהל ותרטמש
 ליבקמה ילארשי חנומ) "תרושקיתה תכיפהמ*
 אוה יאיספאואדוסא תפשסעומסאי יזעולה חנומל

 סניאש סימוחתה לכב תילרביל יושיר תוינידמ

 .לופונומה רדגב
 -וחתב תורחתה דודיעו תילרבילה תוינידמה

 םיתורש :ירפ תתל וליחתה רבכ.,םיירשפאה סימ

 -טקלא ראד ןוגכ ,היצקינומוקלטב סימדקתמ
 םיתורש סה הלא .טסקטלט ,סקטואידיו ,ינור

 תונוישר ךמס לע תויטרפ תורבח ידי-לע סינתינ

 ,תורש ביט תחטבא יאנתב תרושקתה דרשממ
 -ישרל תושדח תושקב לש בר רפסמ .*וכו םיריחמ

 .רושיא ףס לע אצמנ תונו

 תא ,ינורקע ןפואב ,הלשממה הרשיא 1985-ב
 ,ינשה צורעה תמקהל תרושקיתה דרשמ תעצה

 :רתיה ןיב תללוכה

 ירודישל תויאמצע תויושר וא תושר תמקה <

 -בכב היזיוולט ,(ינש ץורע) הינש תשרב היזיוולט

 ;תוימוקמ וידר תונחתו סיל

 (ינש ץורע) היינשה תשרב היזיוולטה ירודיש 5

 לע סיססובמ ויהי אל תוימוקמה וידרה-תורבחו
 .תירוביצ האצוה

 םיאנתה וחטבוי הינשה תשרה תמקהב 6

 תשרה לש ןתוחתפתהלו תואנה ןדוקפיתל

 .תידומילה היזיוולטהו תיתכלממה
 סיזרכמו ירחסמ סיסב לע דובעי ינשה ץצורעה

 לעב לש םילובקתה ףקיה ןיב רשק לע וססבתיש

 .ולש הקפהה ףקיה ןיבל ןויכזה

 - תושרה סקותש ירחא קר ומסרופי סיזרכמה
 - ףקותל קוחה תסינכ ךיראתמ םישדוח השולשכ
 ;תיסנניפ תונתיא :ויהי סיזרכמל סינוירטירקהו

 תילארשי הטילשו סיאתמ סדא חכ ;תינכט תלוכי
 .תוחפל זוחא 51 לע

 ואצוי תמייק סילבכב היזיוולטה יכרצל סג
 .סירוזא יפל תונויכז ונתני סהב סיזרכמ

 םידעצהו ראדה יתוריש לש תולועפה תריקס

 ראדה לש סג תורישה רופיש לע סיעיבצמ ,וטקננש
 תיתלשממ תרגסמש רחאמ ךא ,ראדה קנב לש סגו
 תואנ הנעמ תרשפאמ הניאו הליבגמ העבטמ הניה
 ןוצר עיבשהל לוכיש ןורתפה ,םיחרזאה יכרצל
 יקסיע סיסב לע לעפיש ףוג תועצמאב אובל לוכי
 .תרושקתה דרשמ לש חוקיפב ילכלכו

 תסנכה הלביק ,1986 ראוני שדוחב ,סנמוא
 תושר יכ תופצל ןתינ ךא ,"ראדה תושר קוח* תא
 .קוחה תלבק סוימ הנש יצח ךות קר סוקת ראדה

 "שאב סקווישו סתקפה ,סילוב רוציי סוחתב
 ,סינפסאל יאלובה תורשה תועצמאבו ראודה יבנ
 ינכת תעיבק היפל תוינידמה דיתעב סג ךשמית
 לש התוכמסב וראשי םתקפנהו סתרוצ ,םילובה
 סקווישו ראודה יבנשאב סתצפה וליאו הלשממה
 רבעויש יאלובה תורישה ידי-לע ושעיי םיקפסאל
 .ראודה תושרל

 תנשב תרושקתה דרשמ לש תפסונ החלצה
 סינפה תיניוולה תרושקתה ץורע" איה ,5
 תרושקתה דרשמ תמזויב סקומ ץורעה .-תיצרא
 סוחתב תויעבל ריהמ ןורתפ תתל ידכ :קזב:יבחו
 ,סיריהמ סיבצקב םסינותנ תרושקתו דצ תצפה
 .יוזחו סייק שוקיבל הנעמכ



 רודיש יכרצל ץורעה שמשמ דצ תצפה סוחתב

 ,(ססזאד דיס אח ת.הדקיסזאד) דתובר תודוקנל הדוקנמ*

 תניחבמ סגו תונימא תניחבמ םג ,ליעי ךוות

 .םירדתה סורטקפסב ןוכסיח

 ידי-לע הנקינ (52405 55סאומאז) ללחה עטקימ

 השולש לש ףקיהב "+ טסלטניא"מ 'קזב' 'בח

 -ישל לוקש) דחא לכ 72א₪32 בחורב סירדנופסנרט
 צורעה תלוכת .(6א6₪ לש סירדנופסנרט הש
 היזיוולט ללוכ) דצ-ו םינותנ תרבעהל תקלוחמ

 םגתדו עקרקה עטקימ .(?גצ-דצ) סולשתב
 תמקומה ,תזכרמ הנחת לע ססבתי(5פ0אא
 זמ 13 רטוקב תחלצ לולכת רשא ,הלאה קמעב
 תוחלצ ושמשי דצ-ה תטילקל.תרושקת דזויצו

 1.8-ו םיימוקמ סירדשמ רובע *מ 3,7-כ לש רטוקב

 תוחלצ ושמשי סינותנ יווקל.הרישי הטילקל "מ

 -בחתהל *מ 1.8-כ ןילנ שומישלו *מ 3.7-כ רטוקב

 קמע תמוצמ תוקחורמה תודוקנ לש תור
 תרושקתל ץורעה לע תיארחאה הרבחה.הלאה

 לש תב-הרבח איהו תרושקת יקיפא' איה תיניוול

 .יקזב* בחו תרושקתה דרשמ
 1986 תליחתב ךנחנש ינשדח תרושקת תורש

 ירלולס ןופלט וידר תורש - *ןופ-אלפ--ה אוה

 תרושקת לע תססבתמ תאז הטיש.(יאת-בר)
 ירוזא לכב דיינ ינופלט רשק הקינעמה תמכחותמ

 רוזיא הסוכ תעכ.'יסו1.סש-אוש תרוצב יוסיכה
 -וכי בורקבו סיירלולסה תרושקתה יאתב זכרמה

 ידי-לע תישענ תורשה תסנכה .סיפסונ סירוזא וס

 תירלולס תרושקת ,ןארידת-הלורוטומ* תרבח

 .יקזב* 'בח סע דחי ,דמדעב
 וקלח תא תרושקתה דרשמ סרת ,ןכזומכ

 םג הפתתשה הבש) רושקיתל יוגיהה תדעווב

 םכסמ ח"וד השיגה הדעווה.(הז רמאמ תרבחמ
 חותיפ תומגמ לע ץלמוה וב 1986 ראורבפב

 .אבה רושעל לארשיב תרושקתה
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 -ובמ רשא ,תרושקתה דרשמ לש תוינידמה

 לע ךדיאמו ספתפסטוגדסא לע דחמ תסס
 הרבחה סודיק תרשפאמ !ו85541ן?2גדזוסא

 .שדחה ןדיעל תילארשיה

 לש ומואנמ בוש טטצל רשפא סוכיסלסוכיס

 :תרושקתה רש
 ןתינ ףאו תרושקתה תכפהמ העיגה ץראל סג*

 תא הגרדהב תספות לארשי תנידמ יכ רמול

 סוחתב תומדקתמה תונידמה דצל סלועב המוקמ

 דרשמ .הקינורטקלאהו םיבשחמה ,תרושקתה

 תיתשת חותיפ לע ,ראשה ןיב ,דקפומ תרושקתה

 סינבומב ;לארשיב סינותנ תרבעהל תרושקתה

 .רחמה סלוע ,סצעב והז סיבר

 תועדומה תא ריעצה רודל ריבעהל ונילע

 ;תינרדומה תרושקתב תויוחתפתהה תובישחל

 ,הז שדח סלועל רעונה תונרקס תא ררועל ונילע

 הבוח .תונורחאה סינשב הבר הצואתב שבגתמה

 תפש היהת ןהב 90-ה תונש תארקל ותוא ןיכהל

 האמה ףוס לש תימואל-ןיב הפש ןיעמ םיבשחמה

 ₪ -םירשעה



 דוחל דחא לכו דחיב םיינועפופס\ו50
 תותשרהש קפס טעמכ ןיא
 טרסה תובחר תויתרפסה
 ,סיבלושמ סיתורישל
 8804084אק)
 אד ד
 167 41.אפדו/ספא -
 םיביסה תוססובמ (818סא
 תא וספתי ,םייטפואה
 תורצ תותשרה לש ןמוקמ
 (א4תַסא8פאאס) .טרסה
 תכתמ ילבכ תוססובמ
 ,(סוינמולא וא תשוחנ)
 תוגוז וא םיילאיסקאוק
 .םירוזש
 ,הנושארבו שארב איה ,ךכל תירקיעה הביסה
 לש הברהב הובג בצקב תרוסמתה תלוכי
 ,תיתכתמה הידמה תמועל ,םייטפואה םיביסה

 .םידרויו םיכלוה םיריחמה רשאכ
 תושידח הנכות תוטיש םג תופרטצמ ךכל
 שסחצ 14808 56/\[.)ש151 תייגולונכטו
 םינותנ תרבעה תורשפאמה ,([אז 60: דזסא
 ,(5ןאס1.ת-אוססמ) ינפוא-דח יטפוא-ביס ךרד
 ,רתוי וליפאו ש"'לס ןוילימ יפלא 2.4 לש בצקב
 ,מ''ק 80) הרבגהב ךרוצ אלל ,םילודג םיקחרמל
 16 וליפא וא 4-ב ,מ"ק 500 :דיחא לג-ךרואב
 .(םינוש לג-יכרוא
 םיכירצמה תוניינעתהה ימוחת וגצוי וז הכתכב
 םיתווידלל םאתהב - טרס-תובחר תותשר
 תונוש תושיג תוראותמו ,תיעוצקימה תורפיסב
 .ב''הראבו הפוריאב

 תוער םיכירצמה םימוחתה
 טרס-תבחר

 הרומתהש התייה הכרעהה ,בר אל.ןמז ינפל דע
 בא-יתבמ אובת ,תשרב הלודגה העקשהל
 ,דאמ ההובג תוכיאב היזיוולט יתוריש ולבקיש
 יתוריש לכ םע תבלושמה ,הדיחא תשר ךרד
 שיטירבב ורמא ,ןכ אל םא .היצקינומוקלטה
 דועב רחאי ,הלא תותשר תסנכה ךילהת ,םוקלט
 .םינש דזכ
 א/46טסא4[.ט תצובק לש ח''ודה ,תאז תמועל
 רזגימהמ אובת הלודגה השירדהש | ,ןעוט
 םג הפתוש וז העדל :יתיבה אלו יקסיעה
 לע ח'"'וד הנורחאל השיגהש צץ אאאמם 080ט
 תרוסמתל 'תוריהמ תודרטסוטוא לש דיחתעה'

 אב ,יברימה שוקיבה ויפל ,הפוריאב תינורטקלא

 .םיבשחמה תרושקתמ רקיעב

 תא הארמ עדימ תוכרעמ לוהינ לע רקס

 :בחר-טרסב שומישל םיירקיעה םימוחתה

 :ןופלט ואידיוו ואידיו תודיעו ₪

 תותשר <
 ;(6סאאמ6דוסא
 ,= א /6\או7ו דאמ תוריהמ הדובע תונחת =
 אוה רתויב חיטכמה שומישה ,רצקה חווטב
 ראווצ ללגב ,תוימוקמ תותשר ןיב רשקה
 .םתורבחתה תדוקנב םייקה קובקבה
 תושמשמה הלא ומכ ,תוריהמ הדובע תונחת
 6% -) בשחמ תרזעב ןונכתְל םויה
 בצק תושרוד ,(('סאוקטיזמח הזסמט סמפוסא
 .שיילס ינוילימ 2 לש תרוסמח
 וסנכנ 1989 תנשב קרש ,ןובשחב חקנ םא
 יתנש-וד לודיג יופצו ,תושדח תונחת 0
 הארנ ,טרס-תבחר תשרב שומישה ,25% לש
 תוינוכמה | תיישעתב | רקיעב | ,יחרכה
 קר תלבגומ היהתש ילב ,הקינורטקלאהו
 .םרובע
 אולמב חתפתה םרטש םוחתה אוה ואידיו תודיעו
 תועיבשמ יתלב תואצות ללגב אל ,לאיצנטופה
 ללגב אלא ,םיינורטקלא 'םישגפמ' לש ןוצר
 ,הנומתה לש תקפסמ דימת הניאש  תוכיא
 .דויצה לש ההובגה תולעהו
 תודיעווש ,הביס םוש ,םיחמומ תעדל ןיא
 המודב ,ריהמ בצקב וחתפתיי אל ואידיוה
 תשרו דויצ שרוד רבדה ךא ,הילימיסקפל
 .קווישו הכומנ תולע ,םימיאתמ
 םתסנכהש ,איה תיזחתה ,רתוי ךוראה תווטל
 לע היהת ,םייטפוא םיביס לש הלדגו תכלוהה
 ןיידע םיריחמהש תורמל ,תשוחנ ילבכ ןובשח
 .הזל הז םיבורק םניא
 חותיפל ךרוצה ןהיניב ,ךכל תובר תוביס תומייק
 ואז הדמפ 56 שו6מ5 0\01017) !50א"ה
 ספ לע םיתוריש בוליש חיטבמה (אזזוצ0אא
 תונומת ,םינותנ ,רוביד ,(א אא סוצה \אזכ) רצ
 העונת תוריהמב אלו תיטיא תוריהמב ךא)
 .(תיתימא

 1,אא-ד0-1.אא) תוימוקמ

 ילעב םייתיבה םיתורישה
 דיתעה

 םהל םיזוחש םיירקיעה םייתיבה םיתורישה
 :םה דיתע
 " -ןופלט ,(זסדיש) דאמ ההובג תוכיאב היזיוולט
 םישרוד ,הלא םיתוריש .ואידיו תוירפסו ואידיו
 .חיטבהל םילוכי םייטפואה םיביסהש ,בחר-טרס
 ,תועד יקוליח םימייק ,ןופלט-ואידיוה רובע
 םתכרעה יפל ,לוכיבכ ,תויטרפב העיגפ ללגב
 : .םידחא לש
 תותשרב םייטפואה םיכיסה תסנכה ,םוקמ לכמ
 םיירשפא םיתוריש המע איבת תוירוביצה
 .םיפסונ םישדח
 עדימה תוריהמו תומכל ,תולבגמ םויכ טעמכ ןיא
 .ריבעהל | םילגוסמ | םייטפואה-םיביסהש
 ,שיילס ןוילימ יפלא 1.7 לש בצקב תרוסמתה
 .יטפוא ביס לש תלוכיה לכמ.דחא זוחא קר הווהמ
 בינמ וניא ןיידע הז םוחת ,תילכלכ הניתבמ םא
 איה םיעיקשמה תווקית ,תויביסאמ תוסנכה
 .הנלדגית תוסנכהה ,1990-1992 תונשבש
 ,םילבכב היזיוולט ןוגכ םישדח םישומיש
 אגא - אומד8סק011דגא תוירוזא תותשר
 ,םייתוזח עדימ יתורישו גם אפדסתא5
 .רתוי םיצופנ תויהל םיליחתמ (/1פמ0א14110)

 ! םייתיבהו םייקסיעה םינכרצהש הדבועה תורמל
 םיווהמ םה ,תוירוביצ תותשר ןתואב םישמתשמ
 \ חונישח ילעב םירזגימ ןופלטה תורבח רובע
 .הנוש
 ! סינכהל תולוכיה תודחא ןופלט תורבח רובע
 ' ןובשחב תחקלנ ,יונמה-תיבל דע םייטפוא םיביס
 1תוריש םתועצמאב קינעהל תורשפאה םג
 י ןונכת ןוגכ ,םירחא םיתורישו םילבכב הזיוולט
 .'וכו יביטקארטניא
 ,,בחר"ספב םיתוריש ,יקסיעה רזגימה רובע
 1 תרבעהו יתרפיס רוביד תרבעהל ףסונב ,םיללוכ
 !םינותנ תרבעהו ואידיו תודיעו םג ,םינותנ
 .דאמ תוהובג תויוריהמב
 ; קר אל ןובשחב םיאב הזיוולט יתוריש תרבעהל
 1 תורחא תויגולונכט םג אלא ,םייטפוא םיביס
 !ףופכ ,ורקימ ילג ךרד םילבכב הזיוולט ,ןוגפ
 .םהב שומישה תא רשפאמ קוחהש ךכל

 רובע תויגולונכט רבסמ
 טרס-תובחר תותשר

 1תותשר רובע תונוש תויגולונכט תומייק
 :הז םותתב םג ,םוחת לכב ומכ .טרס-תובחר
 :היהת היגולונכט וזיא וטילחי קושה תוחוכ
 .תיטננימוד

 ןייצל ןתינ ,םויכ תוצופנ רתויה תויגולונכטה ןיב
 ;שולש דחוימב
 סטפעמס קא6א₪7 5צא6ו₪0א005 - *
 ו
 הפצאשו :סאסט5 ד\אפזחת אוסמם - *
 הדאו

 5צאסוגתסאוסטפ סד16 אשאסהא -
 סא
 לע תססובמ ,סק5%א - הנושארה הטישה
 תרשפאמו ,תינורכניסא תרוסמת תרוטקטיכרא
 ,דאמ תוהובג תויוריהמ רובע ינורכניס גותימ
 .שיילס ינוילימ 150-ל דע
 ,תילרטסוא הטיסרבינואב הרוקמש א
 תוריהמש תוחוקל ןיב רשק רוציל תדעוימ
 תשרה תועצמאב ,דאמ הלודג םהלש הרבעהה
 .תירוביצה
 ךרוצ אלל ,ריהמ תונמ גותימ ססובמ רשקה
 תותשר ןיב הבוט תרושקת רשפאמ ,וק תעיבקל
 ףידעש הארנ ,תאז תוְרמל .תוימוקמ תרושקת
 תשר ךרד דאמ םיְִריהמ םינותנ ריבעהל
 וחתיפ ,ךכ" םיבשוחה הלא רשאכ ,תירוביצ
 אטדמסקס1ודאא) | אוגא לש | היגולונכט
 .לש תירוביצ הסריג יהוז .(אהפ אפדואסתא5פ
 וז היגולונכט .תוימוקמ תרושקת תותשר
 ,התוא התתיפ 881 אד1/אאדַנס תרבחש
 תוכיישה ,1גא5 לש םינותנ תרבעה תרשפאמ
 .תונוש תורבחל
 תובותכ ליהי ,הלא תותשרב םישמתשמל
 .םויה לש ןופלט ירפסמל המודב ,תוירוביצ
 :הטישה תא וצמיאש תורבח רפסמ תומייק
 : וכו אצאמא, 51םאומאפ, 16ד₪ דד
 לש התרכה תא 1988-ב הלביק 095א-ה תטיש
 זאפדדרעדמ סח 16161 אאס) ןפממ
 תצובקב | ,(ט1 מד תסאוס םאסואטמת5
 לש התרכהל םג הניחממ סויפא וישכע ,ויסוכומ לוקוטורפכ העודיה ,802.6 :א1-\.א הדובעה



 א
 רושיא םג לבקל ךירצ ,ל"'ניב הרכה לבקל ידכ
 .0617ד7מ יפוס
 לש ןושארה רודה תא הווהמ 075א-ה ,השעמל
 ינוילימ 150-ל דע ,ריהמ דאמ תונמ גותימ
 ,תונומתו םינותנ ,רוביד רובע |,ש"לס
 תוירוזא תרושקת תותשר ךרד םירבעומה
 .א.4.א תוירוביצ
 םינותנ תרבעה לש חותיפה ירוחאמ עינמה חכה
 אוה ,הלאכ תוהובג תויוריהמב ירוביצ קיפאב
 תוימוקמ תרושקת תותשרב שומישה תוטשפתה
 .(/0634 4554 אטדסמא - 1אא)
 ויה ,1988 תנשבש ,הלוע םינורחאה םירקסהמ
 ויה 1987-ב) ב''הראב 1.אא ףלא 800 םינקתומ
 לודיג .(ףלא 200 1986-ב ,ףלא 423 םינקתומ
 הפוריאב םימייוסמ םיקלחבכ םג םייק המוד
 .קוחרה תרזימבו

 תוריהמב רתוי םיקפתסמ םניא םישמתשמה
 64 דע - חיטבהל לוכי א.25-ש םינותנה תרבעה
 תא םידיספמ םה ךכש ןוויכ - ש"לס יפלא
 םה רשאכ ,תוימוקמה תותשרה לש ןורתיה
 .םהיניב רשק רוציל םיצור
 רוזיבל תותוקלה לש ןוצרה איה ,תרחא הביס
 ןמזב השיג :ןוגכ ,רתוי לודג ףקיהב םימושיי
 רואל-האצוה ,ההובג היצולוזרב הקיפרגל תמא
 .'וכו ינתלוש בשחמ תרזעב
 םיביס תבלושמ 075א-ה תייגולונכט ,ב''הראב
 תורישה תא ,הארנה לככ ,הווהת ,םייטפוא
 516455 ארקנ אוה .8-150א-ב ןושארה
 .אוטו דואומ0 4817 ד 5םחש/1סמ - 5
 שדוחב ליחתהל םירומא ויהש תונויסינה םא
 ,םישדוח 6 ךשמיהל םייופצו ,הנשה ראוני
 -ב שומישה ,תושורדה תואצותה תא וקינעי
 .1991/92 תונשב ילכלכ היה י 5
 םינותנ תרכעה יתוריש םיחתפמ הילרטסואב םג
 רומא ינדיסב ץולח טקייורפו טרס-תבחר הטישב
 ןנשי .הטישה לש תילכלכה תויאדכה תא חיכוהל

 תוריש ליעפהל ,תיחכונה הנשל תוינכות רבכ
 .הפי ולעי תונויסינה םא ,ירחסמ 546
 לש םייוסמ גוס השעמל איהש 50א8-ה תטיש
 הארנ ,הרוטקטיכרא וא ,היגולונכט אלו תוריש
 .(א.4.א) תירוזא תרושקת תשר ומכ
 ה ,(8ם11605₪) ,תורישה ינרציל םאתהב
 רפסמ ןָיִב ,הליחתב רשקל לגוסמ היהי 55
 ,לבגומ יתלב (1/4א) תוימוקמ תרושקת תותשר
 לש תויוריהמב ,םרוקמ וא םגוסל תובישח אלל
 רחואמ בלשב ;ש'ילסמ 44-בו ש''לס ינוילימ 5
 '-** .ש"'לסמ 150-ל עיגת: תוריהמה רתוי
 םייושע םישמתשמהש הדבועל תועדומה רואל
 שמתשהל הליחתכ םיניינועמ תויהל אלש
 רשפאל טלחוה ,הלאכ תוהובג תויוריהמב
 שומיש י"ע ,תאז תורישה תקנעהב תושימג
 םייונימהש ,איה תועמשמה .השיג תוצובקב
 ,יונימה רובע קר םלשל וכרטצי םייקסעה
 תא רכחל ידכ השורדה תורישה תמרל םאתהב

 לבקל ולכוי םייונימה .שורד ןמז לכב ,1.גא-ה
 ,'ךרוצה יפל' לש ףירעת סיסב לע תורישה תא
 -הדוקנ רשק ומכ םירחא תונורתפל דוגינב
 .תועש 24 לש בויח סיסב לע םהש ,הדוקנל
 ןתינ ;סקפ5א-ל קר לבגומ וניא 50א18-ה תוריש
 זזפמת ס1518דמס - תסס1-ב םג שמתשהל
 .פגד אדמת סאסמ
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 הפצא6חמסאסטא5 - הדאו

 דחה א5-םה אוססם

 םילודג םייוכיס הזוח צג\אאממ 000? ח''וד

 םושמ ,רתוי ךוראה חווטב תאז היגולונכטל
 לש שימגו ליעי לוציגל תרשפאמ איהש תלוכיה
 .תרושקתה ץורע לש טרסה-בחור
 גותימ תמועל) עובק אוה תונמה ךרוא ,אדאו-ב
 שומיש רשפאמש המ ,(הנתשמש א.25-ב תונמ
 .השירדל םאתהב
 לכ תא ריבעהל ןתינ תחא תשרב ,ךכל ףסונב
 .טושפל תשרה לוהיג תא ךפוהש המ ,הרובעתה

 תוקדוב ופאוםאפ ומכ תורבח .3
 .0ק5%א םע 41% תא בלשל תויורשפא
 8-15 תותשרב בובירו גותימ הווהמ ,4דיאו-ה
 תשרודה תינורכניסא תרוסמת תטיש וניאו
 .(00אאפ6דדסא סתוטאדפס) וק תעיבק
 5דעפצ ל"ניבה ןוגריאב הדובעה תצובק

 4דאו-ב הרחב 88170 - סמסטפ אצןו1 - שדד
 .8180א-ל סיסבכ
 הנטק הייהשה וב שיש תונמ גותימ אוה 4דאו-ה

 םג הווהמ אוה ךכל ףסונ .דואמ בחר טרס-בחורו

 .(אוט1דזת.םאזא6ס) בובירה תא

 לעב דעצ אוה ,תאז.הריחבל 661דד-ה תטלחה

 " .בובירהו גותימה תונורקעב הבר תועמשמ

 - 8.1.א-ה תטיש הכשחנ ,םייתנשכ ינפל דע

 תאז הטיש :815כא-ה רובע תפדעומה הטישכ

 ןנשי .ןמז תקולחב בובירו גותימ לע תססובמ

 :תוטישה יתש ןיב בלשל שי יכ תוסרוגה תועד

 .ןיב בלשל ךרוצ היהי ,טזפסוא-ה לש םינושארה
 .תורחא תוטישב שמתשהל וא ,5דא/ר גד
 םאתהב 50א5ד-ל רבחתהל לוכי 41%  ,ןכ ומכ
 מס 6.707, 6.708, 19897מ 01ד1-ה תוצלמהל
 לכל וא ,אמגודל ,םעשמ 800%7ה 9
 .תיתרפיס תרוסמת לש תרחא היכרריה
 רתוי לק היהי ,ל''ניב הרכה לבקי 4.1.או-ה םא
 - שמתשמה תמרב יטרדנטס קשמימל םג עיגהל
 .שאו - טפסת אמתאסתא אדמת
 ססובמ אוה םגש) ,תונמ-גותיממ הנוש 4ד1-ה
 לוכי אוהש ךכב ,(הלש-ןסחא תקינכט לע

 ,םיתוריש לש רתוי בחר ןווגימ חיטבהל
 םיהובג םיעוציב תורשפאמה תוטישב שמתשמו
 .רתוי
 ץורע לוביקב ,הליעי הרוצב שמתשהל ידכ
 תודיחיל קלוחמ עדימה 81%0-ב ,תרושקתה
 ליכמ את לכ - 'םיאת' תוארקנה ,עובק ךרואב
 .(עדימה הדשו ענפה כממ הדש
 ,ךרוצל םאתהב שמתשמל םיבצקומ הלא 'םיאת'
 .עדימה תרבעה תוריהמל רשק אלל
 םגו םעפמפדצ תרבעהל םג המיאתמ וז הטיש
 .תויביס לש תכשוממ תרבעהל
 תצלמהל םאתהב ,815כא-ל םיקשמימה רובע
 ש"לסמ 1.50 :םיבצק ינש ויהי 1
 .ש''לסמ 6007ו
 םג : ;דבלב ג נ5סא-ל תלבגומ אל 4ד%-ה תטיש
 ."יאת' הנבימ םייק ,או.4.א רובע (כספ8)-ב
 ,אומסו 4 466555 60אדא01. - א.4.6 תמרב
 .8150א-ל הזוזת רשפאיש המ
 רפסמ םימייק ,הז םוחתב םיטרדנטסל רשאב
 ,ב"הרא | ,הפוריא | :םיעיפשמה | םימרוג

 .'וכו ןפי ,הילרטסוא .4דאוזו 8דאו
 תטתסקפא4 הפוריאב סיסבכ 4ד%1 תא תנייצמ 60ודדד לש .121 הצלמה
 - דנו .םססאואושא[6דזסא 0 ד] עירכיש הז היהי אוהו 815סא-ב בובירו גותימל

 תוינידמ תא תזכרמ ,5ד4 אס 805 1א5דדדדדמ תויכרריהו בובירה תורוצל םינקת לע
 לש 1181  תצובק ב"הראבו ,תרושקתה . .תויתרפיס
 האוטתו6גא | אהדנסאהמ אא םיבלשב ,תומייוסמ תוצראב ,תאז תורמל

 .םיליבומה םה זא5פדדדטדמ - 4א51 | |
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 תינורכניס תיטפוא תוער

 רובע תונוש תושיג שי תרוסמתה םוחתב םג
 .םופסא
 5צאסצתסאסשפ סת6ג אמתשסתא -
 (4א51) תיאקירמא הסריג הווהמ 5סאמז
 .םייטרדנטס םיבצקב הרוטקטיכראל
 - 705 תרוסמתה תטישב םד91 ,הפוריאב
 ססודד ;45צא6ותסאסט5 ואו5 סועפזסא
 - - 8סאדרו 50אמד | ןיב תטבלתמ
 (5צואגאסטאסט5פ סזסוד 1. וזאת 4 14)
 .5ס0אמד-מ הנוש תצק איהש
 לכב הארנ .םייפיצפסה היתונורתי הטיש לכל
 ללגב רתויב םילודגה םייוכיסה 50%51-לש תאז
 :אמגודל ,תובר תוביס
 וק תא וניכהש קושב םינרצי רבכ םימייק =
 00+ ;רוציה

 הרדיש טוחכ שמשל הלוכי 50א51 תשר <
 .'וכו ,אדו-ו 0ק5א-ל
 תעצבמ קיטנלטא לב תרבח ,ב"הראב <
 ,50א₪7-ב | םייתיב םישומישל | תונויסינ
 -יתב 400 הרבעש הנשב ורבחתה היני'גריווב)

 ךרד םיליגר ןופלט יתוריש תרבעה יוסינל בא
 .(0ס אד
 תויגולונכט יתש תדחאמ 50א5ז-ה תיגולונכט
 ינפוא-דח יטפוא-ביס :תינמז-וכ תורבחתמה
 .תונרכנוסמ תויביסו (51א01.ם-א(ססם)
 תולק התואב ריבעהל ןתינ ,תאז תשר תועצמאב
 40"ב היזיולט םגו ש"לס יפלא 64-ב רוביד םג
 .שיילסמ
 ,1984-ב אוה 50א₪7-ה תעפוהל רוקמה
 הריהמ ,תיתרפיס תרוסמת תטיש התנבינשכ
 ,שדחה יטפואה-ביסה רובע ,תינורכניסו דאמ
 הססבתה זאמ .גנינרוק תרכח לש ,ינפוא דח
 תוצובק לש הניקת תודובע תרזעב הטישה
 .4א51 לש ד1.א(17ו דו.א1 הדובעה
 :ראשה ןיב םה וז היגולונכט תורטמ
 .הנוש הצק דויצ רבחל תורשפא =
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 תרושקת תותשר ןיב רושיק תורשפא =
 ?חווט תוכורא תרושקת תותשרו תוימוקמ
 .תזכורמ הרוצב ,תשרה לש יללכ לוהינ =
 םיינורטקלאה םיתורישה ןווגימ לכ ןתמ <
 .'וכו שמתשמל
 םהילע תססבתמ 50%8ז-ש םיטרדנטסה
 -מ םינותנ תרכעה תוריהמ תא  םיביחרמ
 בצקשכ ,רתויו ש"לסמ 622-ל שיל4
 .שיילסמ 51.84 אוה יסיסבה הרבעהה

 50אח-ל רועקהב תויעב
 רשקהב תויתועמשמ תויעב רפסמ ןיידע תומייק
 ןיב תורבחתהב ךרוצה איה ןהמ תחא :50א₪ז-ל
 תומייק ןהבש ,תויאקירמאו תויאפוריא תותשר
 בובירל ךרוצל םרוגש המ ,תונוש תויכרריה
 אוטו וש. םאואש .) 2 שדוחמ
 ' .(סמאוטו דוקו םאואס
 םיטרדנטס תריציב ךרוצ שי וז הביס ללגב
 תנשל ןנכותמש המ ,םהב הרכהבו ,םיפסונ
1. 
 הטישל הבר בל תמושת םישידקמ 60ודד-ב םג
 תא םיטרפמ ,1988 ינוי ₪66 0.707-בו תאז
 תיאפוריאה הסריגה) 5.0.11. לש תויוריהמה
 .(5צ אסו!אסאסט5 סוסודאו ומת א וג01וצ)
 ,םדוק ןייוצש יפכ 50א₪ד תיאקירמאה השיגה
 תויכרריהש ךכב ,תיאפוריאה הסריגהמ הנוש

 2 תמועל ,שי"לסמ 1.5 םינותנה תרבעה בצק לש
 .4דאו-ה לש הנבימה תא םיביתכמ ,שיילסמ
 ןופלטה ייוניממ 15% ויהי 1993 דעש םיכירעמ
 םייטפוא םיביס תשרב םירבוחמ ב''הראב
 המכסה היהית זא דעש יאנתב ,50א5ד תטישב
 .םיאתמ דויצ אצמנב היהיו ,ןקתה לע תיללכ
 51םאוםאדפ , )1ודפע ,4161₪1  ומכ תורכח
 תארקל םיננוכתמ 'וכו דמ11485, 8787,
 .תיחכונה הנשב הטישה ץומיא
 תיבל דע 50א51-ב שומיש תויורשפא לע טבמב
 םירשפאמ םהש ןובשחב תחקל בושח ,יונמה
 היזיוולט יתוריש םגו ןופלט יתוריש תרבעה
 ,םינוש םיפוגל םיכיישה םיתוריש ,םילבכב

 .ולשמ לופונומ שי דחא לכלש
 תרושקתה תוינידמב | םייונישש | םיפצמ
 שומישה תבוטל הטלחהה תא ומידקי ,תירוביצה
 .שמתשמה דויצל דע 50אמד-ב

 = :םוכיסל
 :םיבר םה 8-150א-ה תא םיעינמה תוחוכ
 ,דאמ הובג בצקב םינותנ תרוסמתל ךרוצה <
 .תוימוקמ תרושקת תותשר ןיב רשקה ןוגכ
 ללוכ ,תותוא דוביע לש היצזילטיגיד 6
 .היזיוולט
 .(3כדד) דואמ ההובג תוכיאב היזיוולט תנכה <
 .םייטפוא םיביסב תרוסמתב םיריחמה תדירי <

 תשרב שומישב םיחוורה תלדגהל תויפיצ ₪ .

 רקיעב ,היזיוולטלו היצקינומוקלטל תפתושמ
 .יונמה תיבל
 םייתוזח םייביטקרטניא םיתּורישל שוקיב =
 יטלקמ תויותחתפתה םע רקיעב (צוספס)
 .םיינוויכודה ,םיביטקרטניאה היזיוולטה
 .'וכו םלועב רקחמב תויומדקתה <
 180א-ה היגולונכטש הדבועל ףסונב ,הלא לכ
 אל רשאכ ,1970 תונש ףוסב התייה התליחתש
 רחואמ וחתפתהש תובר תויגולונכט תומייק ויה
 תא םיכפוה - רמאמה ןד םהבש הלא ןוגכ - רתוי
 רקחמ תרכח לש העדל םאתהב ,ןשוימל פא
 (דמז.ם6סאואוטא16דנסא5 טקפ4דש השדח
 .צס1. 5, אס. 9)
 רשאכ ,1992 תנשבש ,הזוח הרבחה התוא
 8-150א-ה לש םיטרדנטסה לש הנושאר הסריג
 גותימ דויצ ינרציש יופצ ,רואל ואצי
 יבגל הבזכא ועיבי ,םינוש. םישמתשמו
 * ,םיביציכ ובשחנש !5א לש םיטרדנטסה
 20-ל םרובע םוקמ קיפסמ דוע היהיש תורמל
 .תואבה םינשה
 -1993 תונשב קרש םיפצמ ,תויזחתל םאתהב
 הרוצב ,8ו5סַא יססובמ םיתורישה וסנכיי 5
 ...שומישל תיביסאמ



 תרוועקה החותושר -ופסא\

 םחסא\ דיפ 5תוחס:5 פוסחא1 אאאסתא - טפא-ה
 -ולש סיתורישל תויתרפס תותשר ןה (ש"לסר ןלהל)
 בחר ןווגמ שמתשמל קפסל שילסרה לש ןתרטמ .סיב
 החונ השיגב םיחוטבו םינימא תרושקת יתוריש לש
 לש תויוליפכ ענומ סג ש-לסרב שומיש .ריבס ריחמבו
 .סיקשמימ לש סוכחת רשפאמו ,תותשרו דויצ

 אובמ
 לש ותאצמה) ןופלטה לש תונושארה סינשה 80-ב

 ,תויגולנא ויה תוכרעמה (1876-מ לב םזורג רדנסכלא

 תא ףילחה ינכימררטקלאה ןדיעה .ינדי - גותימהו
 ,רתוי רחואמו ,םירסמימו 0406:8גת-ב ינדיה גותימה
 הקינורטקלאב חותיפל תודוה ,70-ה תונש תליחתב
 - תרושקתב םסישדח תונורתפ ועיפוה ,םיבשחמבו

 .תותואו גותימ ,תרוסטמתב
 סינותנ לש תרושקתל תושירדה ובחרתה רשאכ

 תוכרעמה תסיפתב יסיסב יונישב ךרוצ היה ,רובידו
 תיגולנא תרושקתמ החתפתה תרושקתהו ,ןתומלשב

 םידרפנ תונורתפ ויה הליחתב .תיתרפס תרושקתל
 םידבעמה לש סחותיפ סע קרו ,םינותנלו רובידל

 .םיינשה ןיב בלשל היה רשפא םיריעזה
 זרמה התיה רובידה תרבעה ךרדה תליחתב סא

 תצורמבש ירה ,ןופלטה תשרב הרובעתב ירקיעה ביכ
 ךרוצהמ .סינותנה תרבעה המוקמ תא הספת ןמזה

 -סרה תייגולונכט החתפתה סינותנו רוביד בוליש לש

 תמועל שילסרב רופישה םגדומ 1 'סמ רויצב .ש"ל

 .תיגולנלא תרושקת

 םושודא\
 64 אפו

 א
 0.3-3.4 א

 5דס

 1 רויצ

 תמועל תיתרפס תרושקת - שיילסרה ירופיש
 תיגילנא תרושקת

 םיבולשע
 הרדגה -- ש"לסר
 תינכט

 :ש"לסרה לש סיבושחה וינייפאמ
 הצקל הצק יתרפס רשק .1

 תונומתו סינותנ ,רוביד תרבעה תלוכי .2
 ןיבו תשרל הצק דויצ ןיב סייטרדנטס סיקשמימ .3
 .תונוש תותשר

 -בגו הקוזחתה ,הרקבה ,תשרה לוהינש הדבועה
 דוקפתל תינויח סיבולש סיתוריש םה סימולשתה תיי
 .שדלשרה

 םינקת לש םצמוצמ רפסמ לע ססובמ שילסרה

 רשפאו ,תשרל שמתשמה דויצ ןיכ םיקשמימה רובע
 -וריש לכ רובע דיחי יטרדנטס קשמימל עיגהל וליפא
 .תרושקתה ית

 -רפס ןופלט תשרמ ללכ-ךרדב חתפתמ שילסרה

 ,יונמה לש ותשיג ללוכ ,ש/בדא 64 לש תוריהמב תית
 או+- שא תארקנה ,תאזכ תשר .תיתרפס איה םגש
 תותשרה סע רשק הווהת ,סאגזפפ סוסזזא!  אשדוא0פא)
 -תהב ,סינוש סיבלשבו ,(תונמ-גותימ ןוגכ) תומייקה
 -כת ,תיגולונכט תומדקתהו םילכלכ סילוקישל םא

 .םישידח םיתורישו סייתרושקת סידיקפת לול
 ש"לסרל תויתרפס תרושקת תותשרמ רבעמה

 .הנידמל הנידממ הנתשמו ןמז שרוד ,יתגרדה אוה
 -ולשב ןיחבהל ןתינ שללשרה לש הרוטקטיכראב

 :תוחתפתה יבלש הש

 (2 רויצ) סינותנו רוביד רובע - יתלחתה בלש .1

 (3 רויצ) סינותנו רוביד רובע - םדקתמ בלש .2

 תוענ תונומתו םסינותנ ,רוביד רובע - יפוס בלש 3
 .(4 רויצ) רהמ

 הצו

 ססאאפסזוסא 55דטק

 צו
 פוד חצץ

 ךפ( דשא (0
 6428467685 -- 1 ץ;ג06)

 +.65ואו.6 דחא5או!55וסא
 (1 פוא 4 קא66)

 סוג דא. א5ו55וסא
 (10,000 8וז5)

 צוספסד םא ג

 יתורועל תויתרפ

 - 3 בלשו ,רצרספב ש"לסר סיארקנ 2-ו 1 סיבלשה
 .בחר-ספב ש"לסר

 תושירדה ובחרתה רשאכ
 היה ,רובידו םינותנ לש תרושקתל
 תסיפתב יסיסב יונישב ךרוצ
 תרוטקתהו ,ןתומלשב תוכרעמה
 תיגולנא תרושקתמ החתפתה
 ויה הליתתב .תיתרפס תרושקתל
 ,סינותנלו רובידל םידרפנ תונורתפ
 םידבעמה לש סחותיפ סע קרו
 ןיב בלשל היה רשפא סיריעזה
 .םיינשה

 -פתמה תיתרפיס תרושקתל הידמ אוה שילשרה
 תרשפאמ תאזכ תשר .ירוביצה ןופלטה תשרמ תחת
 השיג דויצ תועצמאב ,הצקל הצק ,תיגמז-וב תרושקת
 -לוק אל סיתורישו רוביד רובע ,(58615 א02₪) דיחי

 ורע אוה ש"לשר תשר תיינבל סיסבה .(אסא-/0ו(₪) סיי
 לגוסמ אוהו ,יסיסב ץורע וא ₪ ץורע סשב עודיה
 וא ילגעמ גותימב סינותנו גותימב רוביד ריבעהל
 .תוחפ וא ש/ב*א 64-ב תונמ

 דבוע אוהו ,8 ץורע לש סוחתל ץוחמ אוה ₪ ץורע
 רובע ,תותוא רובע שמשמו ש/ב*א 16-ב תונמ גותימב
 .הכומנ תוריהמב סינותנ תרוסמת

 תיסיסב השיג לבקל לוכי ס"סשר לש יונמ
 ש/ב*א 2.5+2.16<16 - 8456 ,5

 (הפוריא) ש/בדא 2048-3.9+2 12

 (ב"הרא) ש/ב-א 1544-2 8+פ.-אןו יי

 - תגתוממ תשרב רשקל דעוימ הזה רודיסה
 .םיאאט6 110 5

 דשהל סילוכי ,גותימב םינינועמ סניאש סייונמ
 אמ ץורעב וא ש/ב"א 384-ב דבועה ₪0 ץורעב שמת
 ש/בדא 1536 וא ש/ב"א 1920-ב הפוריא-ב דבועה
 .(ב*הרא)

 צורעה תא אל וא לולכל סילוכי אדו ₪0 םיצורעה
 .םישמתשמה לש סתשירדל סאתהב - פ תותיאל

 05)9(1כא -

 אמת דפ תת פ4אפ 50א)
 תרשפאמה תיתרפיס תרושקתל הידמ אוה !(מפא

 ,סיילוק אלו סיילוק סיתוריש לש תיגמז-רכ תרושקת
 ידכ ,דואמ ההובג תוריהמב סינותנ תרושקת ללוכ

 ןופלט ,ואדיו ,היזיולט ,תוענ תונומת סג ריבעהל
 עצבתהל לוכי תומייקה תותשרה ןיב רשקה .דועו
 וא םילגעמ גותימ תוקינכטב ו(855א תשר תועצמאב
 .תוריחמ תונמ-גותימ לש תושידח תויגולונכטב

 הטיש חותיפ ינפב תודמוע תובושח תויעב רפסמ
 רשפאל ידכ .םינקתו ריחמ ,הצקה דויצ חותיפ :תאז
 ,םסא-לש 8,204 - םיצורעל ףסונב ,היצזיטרדנטס
 :1פא-לש סיפסונ סיצורעב ךרוצ אופיא שי
 ש/ב"מ 0-02
 ש/ב"מ 6 - 70 = 3
 ש/ב"מ עפ - 0 = 4



 םיתתנו

 3 דויצ
 רוביד - וע*לסרה תוחתפתהב םדקתמ בלש

 םיתתת

 5-6.אא[( 645/08 - 545/60 אא

 0-684א46+ 16 גם

 85 - א גתוכיא-8א0 5ווהז(כ+

 85 - וס ו
 צפא .- 060 56% וס

 4 רויצ
 ,רוביד - ש"לסרה תוחתפתהב יפוס בלש

 רהמ תזענ תונומתו םינותנ

 .חתפתי אל !פר הפונת ולבקי !4ר ושש הארנ

 תשרה יאנתב יולת אור א לש קיודמה ךרעה
 תשרה לש םיצורעה .(יזפפס םיטספא()) ואדיוה דודיקו

 -ורעה לש לפכ תויהל םיכירצ (58\880אאפ) ספ-תבחר
 -ה תא לקהל ידכ ,ש/ב7א 64 םייסיסבה םיצ

 אותו 6
 :םיכרע ינש םימייק זס רובע

 ש/בימ 2 תוכרעמ רובע - (הפוריא) ש/"במ 33 וס

 .ש/ב"מ 1.5 תוכרעמ רובע - (ב"הרא) ש/ב*מ 44 זמ

 :תושיג יתש תומייק םיקשמימ יבגל

 4 א דץ. רובע (00%6) ש/בימ 600ר ש/בדמ 0

 יצורע לש רתוי לודג רפסמ וא 18011 ססיאחוסא-ב

 .היזיולס

 -תפמ תעכו ,רתוי רקי ש/ב"מ 600 -ב קשמימה

 היזיולטל תרשפאמה ש/ב"מ 150 לש השיגה תא םיח

 140-מ תוחפב וליפא) תיתרפס תדדוקמ תויהל הליגר
 .ש/בזמ

 ריבעמ שמתשמה (ש/בדא 64 לש) 3 ץורעב
 אוהו ,ספה בחורל ץוחמ (ש/ב"א 16) ק' ץורע ;םינותנ
 תרושקתב תוליעי רשפאמ הזכ רודיס .תותואל דעוימ
 .תירחסמ

 -ושקת יתוריש תרשפאמ ש/ב*א 64 לש תוריהמה
 :אמגודל .ךומנ ריחמבו ההובג תוכיאב תיתוזח תר
 ךותב תומלש סקטואידיו תונחת ריבעהל רשפא
 ריבעהל רשפא (%0א פס תיטיא היזיולטב ;תוינש
 תוינש 80 תמועל ,ינרדומ דודיקב תוינש 6 לכ תונומת
 .תילנויצנבנוקה הטישב
 יאמצעו דרפנ 'פ' ץורעו ₪ יצורע ינש לש סתוחכונ =
 ורעב סינותנ ריבעהל ,תינמזרב ,תרשפאמ תותואל
 .רחא ץורעב סינותנ טולקלו דחא

 תרקבו תותוא קר אל ריבעהל רשפא ' ץורעב

 ב

 תרושקת תותשרמ רבעמה
 ,יתגרדה אוה שילסרל תויתרפס
 הנידממ הנתשמו ןמז שרוד
 .הנידמל

| 

 ,הכומנ תוריהמב סינותנ םג אלא ,ש"לסר ךרד עדימ

 ןכו ,קוחרמ הנומ תואירקו תוקעזא ,הירטמלט :ומכ

 תותשרל השיג סע תונמ-גותימ תותשרב סיתוריש

 ראוד ,תינורטקלא תואקנב ,תוירוביצ תונמ-גותימ

 .סקטואידיו םג ילואו ,הילימיסקפ ,ינורטקלא
 ןכו ,(5 הנומת) סייק רבכ ישומיש-בר הצק דויצ

 ,שדלסר סע סילבכב היזיולט תותשר בלשל רבכ רשפא

 .6 רויצב ראותמכ

 הניקת
 תשרל שמתשמה ןיב םיקשמימ רובע הניקתה

 -פאמ איהש ינפמ ,שדללסרה לש ותחלצהל תיחרכה

 רבחתהל רתוי וא דחא ש"לסו הצק דויצל תרש
 תותשר ,תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמל ןכו ,תשרל
 דוביע יזכרמו תויטרפ תותשר ,תוימוקמ תרושקת

 .עדימ ןוסחאו

.'''''*.2 
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8 1100 / 0828011165 
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 חו

 1,500 פז טסט זוסה
 !ח16ז-ח61ששסז *
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 7 רויצ

 יו הרדסי הנבמ - 66חד תוצלמה

 [ נר רש ב למצמ תי נב ב רום שש נטע כר אנ אש כי.

 ןיב םיקשמימ רוגע הניקתה

 תיחוכה תשרל שמתשמה
 איהש ינפמ ,ש"לסרה לש ותחלצהל
 דחא שילסר הצק דויצל תרשפאמ

 ןכו ,תשרל רבחתהל רתוי וא
 ,תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמל
 תותשו ,תוימוקמ תוושקת תותשר
 ןןוסחאו דוביע יזכרמו תויטרכ

 .עדימ
1 

 דמה ,ססחד לש תוצלמהה תרדס תיארנ 7 רויצב
 קה תא הוותמ הרדסה .(1)1980-1984 הרדס: הנוכ
 לש םיטרופמ םינקתו ס"טשרה לש םיחנמה סיו
 רובעו ,תשרהו שמתשמה דויצ ןיב םיקשמימה
 תותשרה ןיבש סיקשמימה

 סינתינה סיתורישל סג תוסחייתמ סוד תוצלמה

 .ש"לסרה יזע

 :ךוותה יבגל תושיג יתש שי
 תשוחנ ילבכב שומיש .א
 סייטפוא סיביס לש המלש תשר .ב



 5 רויצ

 ,אמגודל דויצ הגיצמ תינפיה א66 תרבח

 םינותנ ףוסמ ,ישיא בשחמ ,ןופלט בלשמה

 .ואדיו דויצו

 6 רויצ
 שיילסר םע תבלוועמ םילבכב היזיולט

 10 רויצ

 תונוש תוצראב שיילסר

1983 | 1984 | 1986 | 1986 , 1987 | 1988 | 1989 , 1990 | 199! , 2 
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 פא

 ₪9 15 סא 866070והַ וס 001זד 6|₪85 866653 (864 + 864 + 216) 8ה6 קז!חופזש 6

 90009 (30 = 864 + 064) סו (23 * 864 + 60 | 0 7
 (1) והו6 4101181 866653 ([24) וטווח 864 + 88+ 8

 קז6|הוהאזץ | 200! | סו
 69 !ה!סזחופזוסה ח6ויצסוא 2ץפו6חו (!א5) ששווה 854 + 816 + 08 | 20!טוסה סקסזא|!סה סקפוהו!סח

 הלשממה תועצמאב ש"לשר תוחתפמה תוצרא שי
 ןבורב .(זה] ראודהו ףרגלטה ,ןופלטה תויונכוס וא
 .תואבה סינשה 25-ל תשרה תא סיננכתמ

 -ושקת תועצמאב עדימה ןדיעל הסינכה הפוריאב
 (ותוסקפאא םססאסא6 ₪56 ידע תישענ תיתרפיס תר
 .ססאפ.ח אחר

 םינטק סיקסע רובע ,ינטירב רוזאב מפא :תפרצ
 ;(1995 דע ראה לכמ 95% סיננכתמ) םייעוצקמו
 .ינושאר יוסינ ₪0א-ה בשחנ ,ץיראיב-ב

 סע 1990-ב !₪50א-ל הסינכ תננכתמ ₪8? :הינמרג

 .ש/ב"מ 600-ל הבחרה דעו ש/ב"מ 150-ל יונמה תשיג
 (חפ6א4דפ פוסחא1 סא ארקנ ופא-ה :הילגנא

 -ודגה םישמתשמה רובע קוושל םיננכותמו ,א005)
 .סיל

 ייק ,דצ1 עס 6גאאגפא :הדנקו-תירבה תוצראב
 - ןופלט רובע רתויב הבחרה תיתרפסה תשרה תמ
 -טקלא ראוד ומכ מפא סיתורישה תסנכה תננכותמו
 תשרב "וכו ,בהז יפד ,סקטואידיו ,ילוק ראוד ,ינור
 .תמייקה

 ינוריע ןיב יתרפס רשק 100% ןנכתמ אוד :ןפיב
 ש"לסר וסינכה םינפיה .1990 דע םילודג םיקחרמבו
 היס דדסא אשדואספא 5 - ןתינש סשהו ,1986 תנשמ
 -וול תרושקתו סייטפוא סיביס לע ססובמו צח
 תופרטצה לע הריהצה ןפי םג הנורחאל .תיני

 ה כמ

 .תוחותפ תוכרעמב ,80-ו סטו לש סיטרדנטסל

 -תפתה תא תראתמה המרגאיד תאבומ 10 רויצב
 תושיגה תולוע הנממו ,תונוש תוצראב ש-לסרה תוח

 -כסה שי ןהילעש תודוקנה ןכו ,תוצראה לש תונושה
 .המ

 םימרוג םסע) תרושקתה דרשמ לעופ ראב םסג
 הכ דע .שדלסר חותיפ תארקל (דועו קזב ומכ ,םיפסונ
 .תויתרפס תויזכרמל ןופלטה תויזכרממ 35% ורבע

 ש*לשר תוחתפמה תוצרא שי
 תויונכוס וא הלשממה תועצמאב
 .שזת ראודהו ףרגלטה ,ןופלטה
 25-ל תשרה תא סיננכתמ ןבורב
 .תואבה סינשה

= 



 יב11 ,יא11 רויצ
 תכבוסמ תכרעמ

 חותיפב םיניינועמ סיבר םימרוג
 תוימוקמ תותשר יקפס :ש"לסר
 תוירוביצ תויזכרמ יקפס ,תוירוזאו
 םיבשחמ יקפס ןכו ,תויטרפו
 .םינוש םיתורישו

 יקפס :שילסר חותיפב סיניינועמ םיבכר םימרוג
 תוירוביצ תויזכרמ יקפס ,תוירוזאו תוימוקמ תותשר

 .םינוש םיתורישו ס ןכו ,תויטרפו
 יעדומ סניא סיוסמ +

 ש"לסרל עיגהל ידכו ,תכרע

+ 

 ססובמ ,םיאתמ ןונכת סיננכתמ רשאכ ,סלואו

 -ומה ,(12 רויצ) סיאתמ דויצבו ,תינללוכ הסיפת לע

 תונוכתה ול ויהיו ,ירלודומ לודיגב דומעי יפוסה רצ

 לגוסמ היהי שמתשמה :תיפוסה הרטמל תושרדנה

 התואב תונומתו טסקט ,םינותנ ,רוביד ריבעהל

 א .סלועב סוקמ לכל סיעצמא סתוא ךרדו הטיש

 12 רויצ
 תואצותה - םימיאתמ דויצו ןונכתב - התחועלו

 .תובוט



 תרוועקת תותשר
 םיבלוועמ םיתורשל

 לש ןווגימב ךמות פפא
 ,רוביד - םיתורש
 תונומתו טסקט ,םינותנ
 דחא לגעמ תועצמאב -
 דיחי קטמימבו
 תוחתפתהה .יטרדנטס
 הטישה לט תיוושכעה
 תא ריבעהל איה תאזה
 ונייוצש םיתורשה סתוא
 םגריבעהל לבא ,הלעמל
 040186 תוענ תונומת
 תוריהמב 469
 .ההובג

 וחאמ ,לארשיב
 לט תונשיה תוינכותהש
 תרוושקתה דושמ
 תוחתפתה לע ועיבצה
 קר תבלושמה תשוה
 ,2000 תונש רחאל
 תיתטתל הדעוה-תת
 לע הצילממ תרושקת
 תיתשת לש ץאומ חותיפ
 .תיתרפיס תווטקת

 :זא5 ,186א ,פעא
 הליבוה תינרדומה תיגולונכטה תוחתפתהה

 ,ןופלטו היזיולט ,םיבשחמ ןיב תשלושמ הנותחל

 יפוסה יוטיבהש ,תיתרפיס תרושקת תועצמאב

 חס דפ 5165 כוס פפא-ה אוה הלש
 -לושמ סיתורשל תרושקת תשר רמולכ אפזואסאא)

 צלמומה סג אוה הז ןוויכ .(מ-תשר ןלהל) סיב

 .תרושקתה תיתשתל הדעו-תתה יזע לארשיב

 תייסא>(דדסא אוה ןוויכה ,ןפיב , תאז תמועל
 ,רוביד תרבעה הרקיעש (ם₪45) אשישסתא 5צ% וא(

 התואב תוענו תויטטס תונומתו טסקט ,סינותנ
 .תשרה

 ,ירמגל השדח תשר סיקהל סיננוכתמ סינפיה
 ו5סא-ה תמועל ,סייטפוא סםיביס לע תססובמה

 .תמייקה םינופלטה תשר לע ססטובמה

 ,רוביד - סיתורש לש ןווגימב ךמות טסא

 דחא לגעמ תועצמאב - תונומתו טסקט ,םינותנ

 -ימבו (פוסחאנ ?שפתופ סשב סימעפל אורקה)

 לש תיוושכעה תוחתפתהה .יטרדנטס דיחי קשמ

 סיתורשה סתוא תא ריבעהל איה תאזה הטישה

 תוענ תונומת סג ריבעהל לבא ,הלעמל ונייוצש

 הפוריאב .ההובג תוריהמב (וסצעס ע4א%055)

 -עהל תשר חותיפ ותרטמש טקייורפ םג להנתמ

 ₪6 ארקיי רשא סינותנו רוביד ,יתוזח עדימ תרב

 (ןאדמ0\דמכ 8אסאגפפאאס 6סא(טא!6דד5

 -ב עצבתהל ןנכותמ טקייורפה אפזשסאא)

 תוצראה לכל תמאתומ היהת תשר 0
 ,עדימ תרבעהו גותימה תוטיש לכל ,תויאפוריא
 ויהי סיגתמה לכ .סייטרפ םיתבל סגו סיקשעל סג

 םיביס ךרד הנשעת תורסמתה לכו סילטיגיד

 .(ינפיה א-ה תמגודכ) סייטפוא

 אומה חותיפל רושק ₪0% תשרה חותיפ

 האנדממ ,הילטיאב בחר-ספ תטישב !5פא-ב

 ךמאד 311

 ד

05 
 תג ספגאס 8סא

 תיפוריאה הועיפתה - םיתוריש בוליש

 לארשיב

 ץסז65

 ה

 ונשי הילגנאב .1989 רובע אמורב ןויסנ תננכתמ

 -מוקמ תרושקת תותשר רוביחל טאופסא טקייורפ
 דואמ תוהובג תויוריהמב סינותנ תותשרל תוי
 הקיפרגו רוביד ריבעהל תולגוסמה ספ-תובחר
 .תמא ןמזב תוענ תונומתו ההובג היצולוזרב

 לש תונשיה תוינכותהש רחאמ ,לארשיב

 תשרה תוחתפתה לע ועיבצה תרושקתה דרשמ
 הדעוה-תת ,2000 תונש רחאל קר תבלושמה

 לש ץאומ חותיפ לע הצילממ תרושקת תיתשתל

 רקיע תבסה תמלשה ,תיתרפיס תרושקת תיתשת
 דע תיתרפיס תשרל הנידמב תרוסמתהו גותימה
 ןפואב ינויסנ פא טקייורפ תמקה ,1995 תנש
 -עפהל (בחר-ספב ,תישיאה יתפקשה יפלו) ידימ
 הנקב פפא תשר תלעפהו 1990 ינפל מפא ץראב תל
 .1995 תנש דע ירחסמ עדימ

 תונידמב ומקוה תוינויסנ תותשרש ןייצל שי

 (ןפי ,תפרצ ,הינטירב ,הינמרג ,ב-הרא) תולודג

 ,דרפס ,הידבש ,דנלניפ) תונטק תוצראב סגו
 היגולונכטה תא דומלל ידכ (רופגניס ,האירוק

 לכב תשרה לש תודחוימה תויעבל המיאתהלו

 חתותיפל ליבוי ץראב סג ₪פא-ה חותיפ.הנידמ
 דרשמל.סינכרצה תויעב ןורתפל הזבו בושקתה

 -יעפה סואיתו לוחינב עירכמ דיקפת תרושקתה
 הקינורטקלאה תיישעת ,'קזב' תרבח ןיב תול
 רכו רקחמ תודסומ ,תרושקתהו

 ,תוילכלכ תוביסמ איה מפא-ה סושייל הענהה

 ןווגימל יונמה תושיגנב ךרוצהו תילועפת תושימג
 תלבוקמה תיסיסבה הינופלטל קר אלו סיתוריש
 .סויה

 ינופלט תורש ביבסט תזכרתמ טפא-ב תוליעפה
 תותיא סע הינשל סינמיס יפלא 64 בצקב יסיסב
 .הינשל םינמיס יפלא 16 לש ףתושמ ץורעב

= 
- 

 וסת,

 1:1.םטזוסאפ אטדרעסתא
 - רב ב

- 

 דנו םקןזסאמ אדושסתא
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 תשרה תונורקע
 "תנארשי"

 "תונמ גותימ' תשר איה י'תנארשיי  תשר

 .(236א6ז-5וז6תוחק)

 תרושקת רובע תונמ גותימב ןומטה לאיצנטופה

 60-ה תונש עצמאב השעמל רבכ הלגתנ סינותנ

 ויה סינותנה תרושקת תותשר לש ןבור בורש תע

 םילגעמ גותימ לע תוססובמ

 הטישכ תונמה גותימ תיגולונכט הצמוא ,סויכ
 תיברמ .םינותנ תרושקת תותשרב הליבומה
 1979 ירחא ונבנ רשא תרושקתה תותשר

 ביכרמ הווהמ איהו וז היגולונכט לע תוססובמ

 סירושעב תשחרתמה עדימה תכיפהמב בושח

 רציל רשפא עדימה תיגולונכט תועצמאב .הלא

 סיבשחמ ןיב ינורטקלא ןפואב וריבעהלו עדימ

 .םישמתשמל

 ידיתעה קשמב חתפמ סרוג סג הווהי בושקתה
 ,רובידב לופיט בלשי ,לשמל בשחוממה דרשמה

 םיבשחמל רבוחמ היהיו טסקטו תונומת ,סינותנ

 .ןוגראה לש סייזכרמה

 רשא תחא תרושקת תשר תועצמאב להנתי הז לכ

 .תונמ גותימב שמתשת

 סייכוניח סיתוריש קפסי סג תרושקת זכרמ

 תובשחוממ תוירוביצ תוירפסל השיג ,סיירודיבו

 םימולשת עוציב ,םיאטיסרבינוא םיסרוקו

 5חוגה תרזעב) סירחא סייאקנב סיתורישו

 סיפוג סעטמ עדימו תושדח תלבק (₪4

 ירעש ,ריוא גזמ ןוגכ סיירוביצו סייתלשממ

 סיבר סיתורש דועו ינורטקלא ראוד ,יוכו הסרוב

 .סירחא

 .םינותנ לארשי :'יִתנִארשץ .המשו.\ הל תרוש

 התועצמאב לבקל ןתינ ןכלו תתרשמ איהש הנידמ לכ תא ה

 קמ לכל

 "ןתינ ןהילא םיבורקה תשרה יתמצל ןרבחל קר הצ
 ב ּרתוי לוז .ריחמ

 .דועו תורחא ת)תשרלו תשרל תורבו

 ו

 תונמ גותימ
 םילגעמ ג:תימ תמועל

 ושמתשה תונמ גותימ תיגולונכט החתופש ינפכ

 סילגעמ גותימב בורל

 גותימ תוזכרמ לע ססובמ סילגעמה גותימ

 סישמתשמ ןיב הרישי תרושקת תורשפאמה

 סיבר

 ןיב יזיפ רשק תרצוי תכרעמה סילגעמ גותימב

 יבאשמ .תרושקתב סינינועמה סימרוג ינש

 ןמז לכ ךשמב סישמתשמל סיבצקומ תכרעמה

 קותינ רחאל .קותינה תוא עמשומש דע החישה

 סירתונ סישמתשמה ינש ןיב רשקה לגעמ

 האבה השירדה דע שומיש אלל תכרעמה יבאשמ

 הכומנ הניה תרושקתה יוק תלוצינ וז הטישב

 תונמ גותימ תטיש :1ירויצ

 7 ו ו ₪ 7 5
 ג זה וו

 הצקה ירישכמ לוצינב תוליעי רסוח ללגב דואמ

 החיש לכל דחוימ יזיפ רשקב ךרוצה ללגבו

 ןיב וא בשחמל ףוסמ ןיב סינותנ תרבעה .החישו

 תינופלט החישל איה סג תבשחנ סיבשחמ ינש
 יפכ תעצבתמ איה סילגעמ גותימ תכרעמבו

 .ליעל ראותש

 וא ףוסמ) שמתשמה רבוחמ ,תונמ גותימב

 הדוקנ לש יזיפ רשק יייע תשרב תמוצל (בשחמ

 .גויחב יזיפ רשק יייע וא הדוקנל

 לא הסינכה תדוקנו גותימה תזכרמ איה תמוצה

 סירבוחמ סיתמצ רפסמ תללוכ תשרה .תשרה
 רגשמה ןקתמה תא תרשמה תמוצה :סהיניב

 תמוצה ,רוקמה תמוצ ארקנ (ףוסמ לשמל)
 .דעי תמוצ ארקנ וילא רבוחמ טלוק ןקתמהש

 סירבעומ רגשמה ןקתמל סימרזומה םסינותנ
 תונטק תודיחיל סידרפומו דעיה תמוצל
 ."תונמיי תוארקנה
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 (ק5א) תונמ גותימ תשר -- -תנארשי- :2רויצ

 סירשפאמה הרקב ינותנ הגמ לכל ףיסומ תמוצה

 .תשרה ךרד התרבעה תא רקבלו התוא תוהזל

 תמוצ התוא חלוש הנמה תנכה תמלשה סע

 תנכהב ליחתמו תרושקתה קרוע ךרד רוקמה

 .האבה הנמה
 הרוצב חולשמ יתוריש הנמל תשרה תקפסמ ,ךכ

 ,חולשמל הנכומ הנמ שי רשאכ קר תימניד

 תמוצל רוקמה תמוצמ התוא הריבעמ תשרה

 ןקתמל סיבאשמ תוצקהל ךרוצ ןיא ןכלו :אבה

 (1 יסמ רויצ)  םינותנ רודישל ןיידע ןכומ וניאש

 אדוול ידכ התוא קדוב הנמה תא לבקמה תמוצה

 ,הרבעהה ןמזב ולחש תואיגש תללוכ הניאש

 ידכ הרקבה ינותנ תא תמוצה ארוק ןכמ רחאל

 הנמה דעיה תמוצב .הנמה דעי והמ תעדל

 ירחא תוא סיחלשנ סינותנהו הביכרמל תקרפתמ

 .לבקמה ןקתמ לא תוא

 תמועל תונמ גותימ לש םיירקיעה תונורתיה

 :םה סילגעמ גותימ
 תימניד הרוצב סיצקומ תרושקת יבאשמ .א

 לש תיברימ תלוצינ שיש ךכ שמתשמ לכל

 .תשרה

 בשחמ תסינכל סיבר סיפוסמ רבחל ןתינ ב

 .דיחי תרושקת וק תועצמאב תחא

 "תנארשי" תשרל תורבחתה
 תונשב ומקוה תונושארה תוירחסמה תותשרה
 תרצותמ סיבשחמל סיפוסמ ןיב רשקל ידכ 70-ה

 .םינוש סינרצי

 דוגיא עבק ,הז גוסמ תורבחתה רשפאל תנמ לע

 לוקוטורפב ןקת (661דד) ןופלטהו היפרגלטה

 סיקשמימה תא רידגמה א.25 הצלמה סשב

 גותימ תותשר תוארקנ ןכל .וז תשרל רוביחל

 וניה רשקה לוקוטורפ) '*א.25 תותשרי"י תונמ

 עדימ לש ןומזיתו תועמשמ ,הנבמ יבגל םכסה

 א.25לוקוטורפ .(תשרב סינקתמ ינש ןיב רבעומה

 תשרל רושיקה לש יזיפה קלחה תא קר רידגמ

 סג .הצק ייונמ ינש ןיב היצמרופניאה תרבעהל

 150 !הז6זח40סחּג)) הניקתל לייניבה ןוגראה

 תוכרעמל ןקת ןקית (8 0 זק3ה15בזוסח

 רובע (051 0ק6ח 5ע5ז6חו [הז6ז60חח66זו0ח) תוחותפ

 םינותנ תרבעהל תוינרדומ תרושקת תותשר

 תא רידגמ א.25לוקוטורפ .תומר עבש ללוכ אוהו

 המרה :הלא עבש ךותמ תונותחתה תומרה שולש

 .תשרה תמרו סינותנה תמר .תיזיפה

 הרקב לנימרט -- םד=

 תשרה לע הטילשו
 ,תולקתה לע חווידו

4 

 הרקב זכרמ
30107 1000 

 םיטקסיד
 ,ןורכיזל

 תוינכות

 הנבמ

 תבייח ,עדימה לש סיאלמ דוביעו הטילק ךרוצל
 תופסונה תומרה עברא תא קפסל הנחת לכ

 .לדומב תורדגומה

 תרבעהל דויצו סיבשחמ תורציימה תורבחה לע

 .05]-ה ןקתל רצומה תא סיאתהל גואדל ,עדימ

 סילוקוטורפ רפסמ שי תונמ גותימ תותשרב

 דו אאא ,א.25 ,(א.3, %.28, %.29) %.75 םיצופנ

 .(3-ו 2? סירויצ האר) 6071 יייע וחתופש 1

 ןיב יטרדנטס קשמימ קפסל ידכ רצונ א.25 ןקת
 לע סילעופה סינקתמל תוירוביצ עדימ תותשר

 דד
= 

 םילשורי

 ,עבש ראב

 .ףוסמ וא דגאמ ,סיבשחמ תמגודכ תונמ סיסב

 וב תובר תורודשת ריבעהל ןתינ א.25 לוקוטורפב
 .תשרה לש דיחי יזיפ קרוע לע תינמז

 :ןמקלדכ תויורשפא הליכמ *.25 תשר

 .תשרה ןיבל ןקתמה ןיב יזיפ רשק תריצי .א

 .יזיפה רשקה לעמ יגול רשק תריצי | .ב

 תרבעהל הצקל הצקמ יגול לגעמ תריצי | .ג
 .תונמ תועצמאב עדימ

 םירטמרפ לש הצובק רידגמ א3 ןקת *
 וניאש ןקתמ לע תשרה חקפת ךיא סיעבוקה

 .תונמ לע ססובמ

 התרזעב רשא תודוקפ תפש רידגמ א28 ןקת *
 הלא תודוקפ .תשרה סע שמתשמה רשקתמ
 וא רשק לטבל ,רשק ןיזהל שמתשמל תורשפאמ
 .ףוסמה תועצמאב %3 לש סירטמרפ עובקל

 ותועצמאב רשא יליע לוקוטורפ אוה א29 ןקת =*

 אורקלו עובקל לכוי תונמ-ססובמ קחורמ ןקתמ

 רשפאמ א.29 .רוקמה תמוצב א.3 לש סירטמרפ
 תמוצב סירטמרפה תא תונשל לבקמה ןקתמל

 תושירדל תשרה תלועפ תא סיאתהל ידכ רוקמה

 .לבקמה ןקתמה לש תויפיצפסה

 א.25 לש תבחרומ הסרג וניה א.75 לוקוטורפ *

 תותשר ןיב לוקוטורפכ שמשמ אוהו

 תובותכ תטויט וניה 2.121  לוקוטורפ *

 התרטמש תירוביצ סינותנ תשרל תוימואלניב
 הלבט) תשרל סירבוחמה סינקתמה תא תוהזל

 (4 רויצו 1 יסמ

 ,תנארשי תשר הנבמ :3רויצ

 תנארשי תמוצ
 ,(גותימ זכרמ)

 רוביחב) בשחמ

 ,(עובק

 ףוסמ
 תועצמאב)
 (גויח תשר

 (עובק ₪

 תשרה תרקב זכרמ

 (א60)



 ,30ו0
 3270 8ופצאס

 ,םילשחי

 ,הפי ח 2780/3780 (%780)
 שי 5% . ז4

 עבש ראב
- ₪ 

7% 088 - 

 (ק5ַא) תונמ גותימ תשר -  -תנארשי" :2רויצ

 סירשפאמה הרקב ינותנ הנמ לכל ףיסומ תמוצה
 .תשרה ךרד התרבעה תא רקבלו התוא תוהזל
 תמוצ התוא חלוש הנמה תנכה תמלשה סע

 תנכהב ליחתמו תרושקתה קרוע ךרד רוקמה

 האבה הנמה
 הרוצב חולשמ יתוריש הנמל תשרה תקפסמ ,ךכ
 ,חולשמל הנכומ הנמ שי רשאכ קר תימניד

 תמוצל רוקמה תמוצמ התוא הריבעמ תשרה

 ןקתמל סיבאשמ תוצקהל ךרוצ ןיא ןכלו :אבה

 (1 'סמ רויצ), סינותנ רודישל ןיידע ןכומ וניאש
 אדוול ידכ התוא קדוב הנמה תא לבקמה תמוצה

 ,הרבעהה ןמזב ולחש תואיגש תללוכ הניאש

 ידכ הרקבה ינותנ תא תמוצה ארוק ןכמ רחאל

 הנמה דעיה תמוצב .הנמה דעי והמ תעדל
 ירחא תוא סיחלשנ סינותנהו הביכרמל תקרפתמ

 .לבקמה ןקתמ לא תוא

 תמועל תונמ גותימ לש םיירקיעה תונורתיה

 :םה סילגעמ גותימ
 תימניד הרוצב סיצקומ תרושקת יבאשמ .א

 לש תיברימ תלוצינ שיש ךכ שמתשמ לכל

 .תשרה

 בשחמ תסינכל סיבר סיפוסמ רבחל ןתינ | .ב

 דיחי תרושקת וק תועצמאב תחא

 "תנארשי" תשרל תורבחתה
 תונשב ומקוה תונושארה תוירחסמה תותשרה
 תרצותמ סיבשחמל סיפוסמ ןיב רשקל ידכ 70-ה

 .סינוש סינרצי

 דוגיא עבק ,הז גוסמ תורבחתה רשפאל תנמ לע

 לוקוטורפב ןקת (661דד) ןופלטהו היפרגלטה

 םיקשמימה תא רידגמה א.25 הצלמה סשב

 גותימ תותשר תוארקנ ןכל .וז תשרל רוביחל

 וניה רשקה לוקוטורפ) ''א.25 תותשריי תונמ

 עדימ לש ןומזיתו תועמשמ ,הנבמ יבגל סכסה
 א.25 לוקוטורפ .(תשרב סינקתמ ינש ןיב רבעומה

 תשרל רושיקה לש יזיפה קלחה תא קר רידגמ

 םג .הצק ייונמ ינש ןיב היצמרופניאה תרבעהל
 150  !חז6זת4זוסתב]) הניקתל לייניבה ןוגראה

 תוכרעמל ןקת ןקית (51גה68:6 0ז23הו5גזוסה

 רובע (051 0ק6ח 5ע5ז6חו 1חז6ז60תה66זוסח) תוחותפ
 סינותנ תרבעהל תוינרדומ תרושקת תותשר
 תא רידגמ א.25 לוקוטורפ .תומר עבש ללוכ אוהו

 המרה :הלא עבש ךותמ תונותחתה תומרה שולש

 .תשרה תמרו סינותנה תמר ,תיזיפה

 הרקב ,לביזרט -- סדמ

 תשרה "לע הטילשו :

 ,תולקתה שש חווהו

 ָ הרקב זכרמ

 תבייח ,עדימה לש סיאלמ דוביעו הטילק ךרוצל

 תופסונה תומרה עברא תא קפסל הנחת לכ

 .לדומב תורדגומה

 תרבעהל דויצו סיבשחמ תורציימה תורבחה לע
 .058-ה ןקתל רצומה תא סיאתהל גואדל ,עדימ

 סילוקוטורפ רפסמ שי תונמ גותימ תותשרב
 דו אאא ,א.25 ,(א.3, א.28, א.29) א.75 סיצופנ

 .(3-ו 2 םירויצ האר) 66ודד יייע וחתופש 1

 ןיב יטרדנטס קשמימ קפסל ידכ רצונ א.25 ןקת

 לע סילעופה סינקתמל תוירוביצ עדימ תותשר

 הפיח

 םילשורי

 .ףוסמ וא דגאמ ,סיבשחמ תמגודכ תונמ סיסב

 וב תובר תורודשת ריבעהל ןתינ א.25 לוקוטורפב
 .תשרה לש דיחי יזיפ קרוע לע תינמז

 :ןמקלדכ תויורשפא הליכמ א%.25 תשר

 .תשרה ןיבל ןקתמה ןיב יזיפ רשק תריצי א

 * .יזיפה רשקה לעמ יגול רשק תריצי | .ב

 תרבעהל הצקל הצקמ יגול לגעמ תריצי | .ג-
 2 .  .תונמ תועצמאב עדימ

 םירטמרפ לש הצובק רידגמ א3 ןקת *

 וניאש ןקתמ לע תשרה חקפת ךיא סיעבוקה
 .תונמ לע ססובמ

 התרזעב רשא תודוקפ תפש רידגמ א28 ןקת *
 הלא תודוקפ .תשרה סע שמתשמה רשקתמ
 וא רשק לטבל ,רשק ןיזהל שמתשמל תורשפאמ
 .ףוסמה תועצמאב א3 לש סירטמרפ עובקל

 ותועצמאב רשא יליע לוקוטורפ אוה א29ןקת *
 אורקלו עובקל לכוי תונמ-ססובמ קחורמ ןקתמ

 רשפאמ א.29 .רוקמה תמוצב א.3 לש סירטמרפ
 תמוצב סירטמרפה תא תונשל לבקמה ןקתמל
 תושירדל תשרה תלועפ תא סיאתהל ידכ רוקמה
 .לבקמה ןקתמה לש תויפיצפסה

 א%.25 לש תבחרומ הסרג וניה 4.75 לוקוטורפ +
 .תותשר ןיב לוקוטורפכ שמשמ אוהו

 תובותכ תטויט וניה 8.121  לוקוטורפ *
 התרטמש תירוביצ סינותנ תשרל תוימואלניב

 הלבט) תשרל סירבוחמה סינקתמה תא תוהזל

 .(4 רויצו 1 יסמ

 ,תנארשי תשר הנבמ :3רויצ

 תנארשי תמוצ
 ,(גותימ 0

 רוביתב) בשחמ - -

 יד ףוסמ -
 / = תועצמאב)
 (גויח תשר

 (עובק רוביחב וש

 תשרה תרקב זכרמ
 (א00)
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 תנארשי תורישו תונמ גותימ

 רובע תונמ גותימב ןומטה לאיצנטופה תניחב

 תונש עצמאב השעמל רבכ הלחה םינותנ תרושקת

 .60-ה

 ויה םינותנה תרושקת תותשר לכ טעמכ ןמז ותואב

 תייגולונכט סויה .םילגעמ גותימ לע תוססובמ

 הטישכ הצמוא (ק40א6ד 5/וד6וא6) תונמ גותימ

 -שר תיברמ .םינותנ תרושקת תותשרב הליבומה

 תוססובמ 1979 ירחא ונבנ רשא תרושקתה תות

 -יפהמב בושח ביכרמ הווהמ איהו וז היגולונכט לע

 .וליא םירושעב תשחרתמה עדימה תכ

 רבעהלו עדימ רציל רשפא ,עדימה תייגולונכט י'"'ע

 .םישמתשמ ןיבו םיבשחמ ןיב ינורטקלא ןפואב וד

 .חתפמ םדוג תרושקתה הווהת ידיתעה קשמב

 ,לוקב לופיט בלשי ,לשמל ,בשחוממה דרשמה

 םיבשחמל רבוחמ היהיו טסקטו תונומת ,םינותנ

 תועצמאב להנתי הז לכ .ןוגראה לש םייזכרמה

 .תונמ גותימב שמתשת רשא תחא תרושקת תשד

 ,ןופלטה .תיבל םג רודחת תונמ גותימ תקינכט

 "ושקת זכרמ י''ע ופלחוי היזיבלטה רישכמו וידרה

 ,ןופלט ,םישקמ חול ,ואידיו גצמ לולכיש יתיב תר

 .ימוקמ םינותנ רגאמו בשחמררקימ

 לוהינל בושחימ ירושיכ קפסי תרושקתה זכרמ

 תורושקה תונוש תויפסכ תולועפ .תויתיב תומושר

 תרימש ךות תיבהמ ועצובי םימולשתו תוינקב

 .ועצובש תועונתה

 םייכוניח םיתורש קפסי םג תרושקתה זכרמ

 תוירפסל השיג רשפאתת .החפשמה לכל םיירודיבו

 .םייאטיסרבינוא םיסרוקו תוידוביצ תובשחוממ

 גי'ע וגצוי רשא םירפס תיבב טולקל היהי ןתינ

 היהי רשפא םיתורישה תרגסמב .היזיבלטה עקרימ

 ,היזיבלט יקחשמ ןוגכ) ל'רחמ רודיב לולכל םג

 -ולשת ;תבשחוממ השיכרו ינכרצ עדימ ;(הקיסומ

 םעטמ עדימו תושדח ;םייאקנב םיתורישו םימ

 ירעש ,ריוא גזמ ןוגכ) םיירוביצו םייתלשממ םיפוג

 .ינורטקלא ראוד ;(דועו הסרוב

 םילגעמ גותימ תמועל תונמ גותימ
 הטלש תונמ גותימ תייגולונכט החתופש ינפל

 .םילגעמה גותימ תייגולונכט

 רשא גותימ תויזכרמ לע ססובמ םילגעמ גותימ

 .םיבר םישמתשמ ןיב הרישי תרושקת תורשפאמ

 ןיב ינמז יזיפ רשק תרצוי תכרעמה םילגעמ גותימב

 תכרעמה יבאשמ .תרושקתב םיניינועמה םימרוג 2

 דע החישה ןמז לכ ךשמב םישמתשמל םיצקומ

 לגעמה קותינ רחאל .קותינה תוא עמשומש

 תכרעמה יבאשמ ,(םישמתשמה ינש ןיב רשקה)

 .האבה השירדה דע שומיש אלל םיראשנ

 דואמ הכומנ הניה תרושקתה יוק תלוצינ וז הטישב

 ללגבו הצקה ירישכמ לוצינב תוליעי רסוח ללגב

 .החישו החיש לכל דחוימ יזיפ רשקב ךרוצה

 ינש ןיב וא בשחמל ףוסמ ןיב םינותנ תרבעה



 -עמבו תינופלט החישכ התוארל רשפא םיבשחמ

 ראותש יפכ תעצבתמ איה םילגעמ גותימ תכר

 .ליעל

 (בשחמ וא ףוסמ) שמתשמה תונמ גותימ תשרב

 הדוקנ לש יזיפ רשק י"ע תשרב תמוצל רבוחמ

 .הדוקנל

 .תשרה לא הסינכ תדוקנו גותימ תזכרמ הניה תמוצ

 .םהיניב םירבוחמה םיתמצ רפסמ תללוכ תשרה

 לשמל) רגשמה ןקתימה תא תרשמה תמוצה

 ןקתימהש תמוצה .רוקמה תמוצ ארקנ (ףוסמ

 .דעיה תמוצ ארקנ וילא רבוחמ טלוקה

 רצל םירבעומ רגשמה ןקתימל םימרזומה םינותנ

 תוארקנה תונטק תודיחיל םידרפומו רוקמה תמ

 רשא הרקב ינותנ הנמ לכל ףיסומ תמוצה .תונמ

 ךרד התרבעה תא רקבלו התוא תוהזל םירשפאמ

 רוקמה תמוצ ,הנמה תנכה המלשוה רשאכ .תשרה

 תנכהב ליחתמו תרושקת קרוע ךרד התוא חלוש

 .האבה הנמה

 רד הרוצב חולשמ יתוריש הנמל תקפסמ תשרה

 תשרה ,חולשמל הנכומה הנמ הנשי רשאכ :תימנ

 .אבה תמוצה לא רוקמה תמוצמ התוא הריבעמ

 ןקתימל םיבאשמ תוצקהל ךרוצ ןיא הזכ ןפואב

 .םינותנ רודישל ןיידע ןכומ וניאש

 אדוול ידכ התוא קדוב הנמה תא לבקמה תמוצה

 .הרבעהה ןמזב ורק ילואש תואיגש תללוכ הניאש

 ידכ הרקבה ינותנ תא ארוק תמוצה ןכמ רחאל

 תקרפתמ הנמה דעיה תמוצב .הנמה דעי תא תעדל

 לא ,ןמיס ירחא ןמיס ,םיחלשנ םינותנהו היביכרמל

 .לבקמה ןקתימה

 גותימ תמועל תונמ גותימ לש םיירקיעה תונורתיה

 :םה םילגעמ

 לכל תימניד הרוצב םיצקומ תרושקת יבאשמ .א

 .שמתשמ

 תסינכל םירושק תויהל םילוכי םיבר םיפוסמ .ב

 .דיחי תרושקת וק תועצמאב תחא בשחמ

 "ידבו התרבעה ,הנמ תזירא לש תונורקע

 התעגה תק

 (מ'ימר ןלהל) תונמ גותימ תשר לש הרוטקטיכרא

 יקרוע .ב םיתמצ .א :םיירקיע םיביכרמ ינשמ היונב

 .תרושקת

 -יראו תונמה תנכהל הנכותו הרמוח קפסמ תמוצה

 ולא םיקרוע .תרושקתה יקרוע ךרד חולשמל ןתז

 תא םירבחמ רשא םיריהמ תרושקת יוק םניה

 .תשרה יתמצ

 תורצוימ ובש בצקה תא תסוומו רקבמ תמוצה

 לכל .תרושקתה יקרוע ךרד ןתרבעה בצקו תונמה

 םינקתימ לש לבגומ רפסמ רבחל רשפא תמוצ

 םיליגר תשר יאנתב .תרשל לוכי אוה םתואש

 םיפוסמ לש םינוש םיגוס ןיב רשקל הלוכי מ"מר

 איהו םינוש תויוריהמו םידוק ילעב םיבשחמו

 םיתנכותמ םידחוימ םיגונגנמ י"ע תאז השוע

 .םיתמצב םימקוממה שמתשמל םיפוקש שארמ

 :םירשק לש םיגוס ינש תרשפאמ מ''מר

 םייזיפ םידשק .א

 םייגול םירשק .ב

 יזיפ רשק

 ןיבל שמתשמ לכ ןיב םייקתהל בייח יזיפ רשק

 תועצמאב וא עובק תויהל לוכי הזכ רשק .תשרה

 .גויח
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 תא ליעפהל קר ךירצ שמתשמה עובק רשקב

 השמה גויח רשקב .תשרל רבחתהל ידכ ןקתימה

 .ליגר ינופלט רשק תריצי י''ע תשרל רבחתמ שמת

 תותואה תא ריבעמ יזיפה רשקה םירקמה ינשב

 .תרושקתה תלחתה ינפל תמוצה לא שמתשמהמ

 יגול רשק

 תועצמאב תשרל רבכ רבוחמ שמתשמה רשאכ

 שמתשמל תרודשת ריבעהל רשפא ,יזיפה רשקה

 השקבה .יגול רשק תועצמאב תשרל רושקה רחא

 תמוצ .רוקמה תמוצ י''ע תרצונ תרודשת תריציל

 תא ריבעהל התרטמש תדחוימ הנמ רצוי רוקמה

 .דעיה תמוצל תשרה ךרד תרודשתה תשקב

 ינותנ תא דבעמ ,השקבה תא לבקמ דעיה תמוצ

 תנווכמ וילאש דעיה ןקתימ תא רתאמו הנמה

 ןכומ תויהל לוכי דעיה ןקתימ .תרודשתה תשקב

 ןקתימה םא .תרודשתה תא לבקל ןכומ אל וא

 התרטמש תדחוימ הנמ רצוי דעיה תמוצ ,ןכומ

 רדשתה םויק תורשפא לע רוקמה תמוצל עידוהל

 רוקמה ןקתמל עידומ ודצמ רוקמה תמוצ .תר

 תרודשתה תלחתה םע .רודישב ליחתהל רשפאש

 ךשמב םישמתשמה ינש ןיב יגול רשק תרצוי תשרה

 תא קתנמ םהמ דחאש דע תרודשתה ןמז לכ

 .רשקה

 תונמ תזרא

 ידכ תונמב זראהל בייח מ'ימרל עיגמה עדימה

 תשרה ךרד תרבעומ תויהל לכות תאזכ הנמש

 .תדרפנ הדיחינו

 תונמ תזירא ןונגנמ י"ע תונמל םיזראנ םינותנה

 רשאכ הליחתמ הנמה תחרא .תמוצב אצמנה

 סנכומו שמתשמה ןקתיממ עיגמ ןושארה ןמיסה

 .תמוצה ןורכיזל

 ךילהת .הנמל סנכומ תמוצל עיגמה ףסונ ןמיס לכ

 חולשל רשפאו תמלשנ הנמה רשא דע ךשמנ הז

 ינותנ הל םידמצומו הנמה תרגסנ וז הדוקנב .התוא

 .תשרה תועצמאב חולשמל הרקבה

 גוהנה הלימה ךרואל םאתהב הגתשמ הנמה לדוג

 הרקבו יוהיז ינותנ הליכמ הנמה תרתוכ .תשרב

 .תשרה ךותב הנמב לופיטל םישורדה

 רפסמו הנמה לש יוהיז רפסמ םיללוכ יוהיזה ינותנ

 ובש רדסה תא תוהזל היהי רשפאש ידכ ירודיס

 תוליפכ וא ןדבוא קודבל ךכ י"עו תונמה ורצונ

 .תונמ

 -טמו הנושארה הנמב רקיעב םימייק הרקבה ינותנ

 תנמ תארקנ וז הנמ .יגולה רשקה תא רוציל םתר

 -ימו דעיה ןקתימ תבותכ תא הליכמו תרודשתה

 .רוקמה ןקת

 הנמה לש םיגותנה הדש
 .הנמה לש םינותנה הדשב םילולכ שמתשמה ינותנ

 .הז הדשבש םינמיסה רפסמ י''ע עבקנ הנמה לדוג

 איה ובש הלשמ ילמיסקמ הנמ לדוג שי-.תשד-לכל

 ת6זתס!6 תת 6|0ז.
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 .לפטל הלוכי

 רמולכ ,דחא ןמיס תוחפל עיגה רשאכ תרצונ הנמ

 הנמה לדוג .דחא ןמיס הליכמ ילמינימ לדוגב הנמ

 רובע םגו שמתשמה רובע םג בושח םרוג וניה

 תוכורא תורודשת חלוש שמתשמה רשאכ .תשרה

 תשרב תורבעומו תורצונ תונמ רתוי ,תונטק תונמב

 םורגל לוכיו תשרב םיבוכיעו תופיפצל םרוג הח

 .שמתשמה רובע תוהובג תואצוהל

 תויביטקארטניאב ךרוצ שי רשאכ ,תאז תמועל

 תלעות שי ,דעיה ןקתימ לש הריהמ הבוגתו ההובג

 תויומכ ריבעהל ךרוצ שי רשאכ .תונטק תונמב

 .רתוי תולודג תונמב םישמתשמ סינותנ לש תולודג

 הלש קתוע רמשנ ,תשרב תרבעומ הנמ רשאכ

 ןורכיזב ראשנ הז קתוע .רוקמה תמוצ לש ןורכיזב

 י"ע הטלקנ הנמהש העדוה תלבקתמ רשא דע

 .ןורכיזהמ קחמנ אוה זאו דעיה תמוצ

 וא - דעיה תמוצב תלבקתמ הניא הנמה םא

 המיאתמה העדוהה - תתוועמ הרוצב תלבקתמש

 .תינש הנמה תא חלוש רוקמה תמוצו תטלקנ אל

 'תרגסמ'ל תסנכומ איה ,הנמה תא חולשל ידכ

 רודיש ןונגנמ י''ע תרושקתה קרועל תרבעומו

 .תונמ

 תואיגש אלל הנמה תרבעהל תיארחא תרגסמה

 ,םינותנה הדשו הנמה תרתוכל ףסונ .תשרה ךותב

 ורק םא קודבל ודיקפתש חפס םג תללוכ תרגסמה

 לע דקפומ אוה ךכ י"'עו תרושקתה ךלהמב תואיגש

 ןונגנמ תרגסמה ךותב .םינותנה תונוכנו תומלש

 רשקל אל םגו הנמה ןכותל יארחא וניא חולשמה

 .םישמתשמה ןיבש

 תונמ קוריפ

 התנוכתמל הנמה ןכות תרזחהל יארחא הז ןונגנמ

 .דעיה ןקתימל התרבעהו תירוקמה

 תחלשנ ךכ לע העדוהו תארקנ הנמה תרתוכ

 םינותנהו הנמהמ תדרפומ תרתוכה .רוקמה תמוצל

 לא יזיפה רשקה ךרד םירבעומו םיחקלנ םיירוקמה

 .דעיה תמוצ

 0 תונמ גותימ לש םילוקוטורפ

 ילוקוטורפ רפסמב שומישב הכורכ מ"ימר תלעפה

 .תשר



 תועמשמ ,הנבימ לע םכסה וניה רשק ליקוטורב

 .תשרב םינקתימ ינש ןיב רבעומה עדימ לש ןומזיתו

 ותועצמאב יטרדנטס קשמימ רשפאמ לוקוטורפה

 .ןהיניב רבדל תולוכי תונוש תותשר

 םניה רתויב םיצופנה תשרה ילוקוטורפמ המכ

 הלא לכ .א.121-ו א.75 %.25 (%.3, א.28, %.29) א.א.%

 .6סודד י"ע וחתופ

 ןיב יטרדנטס קשמימ קפבסל ידכ רצונ - 5

 לע םילעופה םינקתימל תוירוביצ עדימ תותשר

 דגאמ ,בשחמ תויהל לוכי הזכ ןקתימ .תונמ סיסב

 תובר תודרודשת ריבעהל ןתינ .25 י"'ע .ףוסמ וא

 .תשרה לש דיחי יזיפ קדוע לע תינמזרב

 :ןמקלדכ תויורשפא ליכזכנ 5

 .תשרה ןיבל ןקתימ ןיב ייפ רשק תריצי .א

 .יזפה רשקה לעמ יגול רשק תריצי .ב

 עדימ תרבעהל הצקל הצקמ יגול לגעמ תריצי .ג

 .תונמ תועצמאב

 :ללוכ >.א.א.

 ךיא םיעבוקה םירטמרפ לש הצובק רידגמה - 3

 .תונמ-ססובמ וניאש ןקתימ לע תחקפמ תשרה

 -שמה התרזעב רשא תודוקפ תפש דידגמ - 8

 תורשפאמ ולא תודוקפ .תשרה םע רשקתמ שמת

 בקל וא רשק לטבל ,רשק ןימזהל שמתשמל

 .ףוסמה תועצמאב א.3 לש םירטמרפ

 ןקתימ ותועצמאב רשא יליע לוקוטורפ והז - 9

 -טמרפ אורקלו עובקל לוכי תונמ-ססובמ קחורמ

 ןקתימל רשפאמ א.29 .רוקמה תמוצב א.3 לש םיר

 ידכ דוקמה תמוצב םירטמרפה תא תונשל לבקמה

 תויפיצפסה תושירדל תשרה תלועפ תא םיאתהל

 .לבקמה ןקתימה לש

 שמשמ אוהו >.25 לש תבחדומ הסריג וניה 5

 .תותשר ןיב לוקוטורפכ

 תושרל תימואלניב תובותכ תטיש וניה - 1

 םינקתימה תא תוהזל התרטמש תוידוביצ םינותנ

 .תשרל םירבוחמה

 תורש - םינותנ לארשי - תנארשי
 םינותנ תרבעהל ינשדח ירוביצ תרושקת

 ליעפהל תרושקתה דרשמ לחה 1981/82 תנשב

 "חוממ הרוצב םינותנ תדבעהל ינשדח ידוביצ תורש

 .םינותנ לאדשי - 'תנארשי' םשב יודקה ,תבש

 םיפוסמו םיבשחמ ןיב רשקה תריצי - ורקיע

 ינופלטה גויחל המודב ,גותימ תכרעמ תועצמאב

 ךרד אצמנה רקיו דחוימ וקל קקדזהל ילבמו ליגרה

 .יונמה שומישב עבק

 הננכותש ,תמכהותמ תשר תועצמאב ןתינ תודישה

 ,תונמ גותימ תטיש י"ע םינותנ תרבעהל דחוימב

 .הנוש דויצ ילעב םישמתשמ ןיב תרושקת רשפאמו

 םינותנ תרבעה רשפאל שארמ ןנכות שדחה תורשה

 ךומנ ריחמב תורשה ייונמ לכ ןיב ההובג תוכיאב

 יונמה בויח ,(הדוקנל הדוקנ) ןיילנה יווק תמועל

 תסיפת ןמזו רבעומה עדימה תומכל םאתהב השענ

 .תכרעמה

 ןושאר בלשב .הגרדהב לעפוה ילארשיה תורשה

 םידגאמ רפסמו ביבאילתב גותימ תמוצ ולעפוה

 .ץראב םינוש תומוקמב ורחפש

 -שוריב גותימ יתמצ הלעפה יבלשב םיאצמנ תעב

 .ביבא-לתב הרקב זכרמו הפיחו עבשיראב ,םיל
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 ק6א6ד 5\צוד6חוא6 אפדוצס הא

 .תונמ גותימ רשקב םיבורמ םילגעמ



 הלודג הפונת ןתי 'תנארשי' תשרה חותיפ

 .ל"וחבו ץראב םיבשחמ ןיב תויורבחתהל

 ויתונורתיו תורשה ימושיי

 עדימה ירפסב םסריפ תרושקתה דרשמש המ יפל

 ללוכ תנארשי ,1983 תדושקתה תכורעתב וצפוהש

 :םיאבה םירושיכהו תונוכתה תא

 .םינותנ תרבעהל דחוימב שארמ ןנכות תורשה -

 םדויצש םייונימ ןיב עדימ תרבעהל תורשפא -

 .תונוש תויוריהמב לעופ

 בצמ לע האלמ הטילש תנתונה ,תיזכרמ הרקב -

 .הממיב תועש 24 התוניקתו תשרה

 צוס=- ןוגכ ,םיפסונ םיתורשב שומיש תורשפא -

 .'וכו ,תיסיסב הכידע ,ינורטקלא ראד ,סזפא

 .תורוגס םישמתשמ תוצובקל תורש ןתמ -

 .ל"וחבו ץראב עדימ ירגאמל רשק -

 .ל"וחב םינותנ גותימ תותשרל רשק -

 .תונימא -

 יונמ) םישמתשמה תויטרפ לע הנגהל םיעצמא -

 -שהל יאשר ,תויטרפ לע תפסונ הנגהב ןיינועמה

 .(הנפצה דויצב שמת

 הלקת הרקמב יפילח בותינ ןתמ :רשקה תופיצר -

 לש תיטמוטוא הלעפהו םיישארה רושיקה יוקב

 .הלקת הרקמב יוביג דויצ

 תרושקתה דויצ לועפתל תללוכ תוירחא -

 'בח - דחא ףוג ידיב (םימדומ ללוכ) ותקזחאלו

|29 

 ,מ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה - 'קזב'
 .תרושקתה דרשמ רבעשל

 .* תרדסמ 60וזז תוצלמהב םיתורשה -

 תורשל תורבחתהה ןפוא
 -בה םינפואב תושעהל הלוכי תורשל תורבחתהה

 :םיא

 דגאמל וא תמוצל העובק תינורכניסא הנקתה -

 יטמוטוא יוהיז ;/24 קשמימ ;םייטרדנטס םיבצקב

 .ש"לס 1200 דע תוריהמה לש

 הנכות תוליבחב שומיש ךות ,תורשל עובק רוביח -

 .א.257ל תומיאתמ

 דע לש םיבצקב ינורכניסא ףוסמ יי'ע תמוצל גויח -

 שמתשמ יוהיז לבקמ שמתשמ לכ .שיילס 0

 .(אעאופש8 558 וספאדותו6הזוסא - אטו)

 תשרל רבחתהל יונמל רשפאמ ,תונמ גותימ תורש

 וא בשחמה גוסל םיאתמה (?ס8ז) אובמ תועצמאב

 .ל'וחבו ץראב גותימ יתורש לבקלו ולש ףוסמה

 םוכיס

 ןיב ךודישל לארשיב ןושארה דעצה וניה תנארשי

 דותמה הרבחל ליבוי רשא תרושקתל םיבשחמ

 .תבשק

 -רשקית בוליש) בושקיתב שומישה תויזחתה יפל

 ,יונפה ןמזה ,הדובעה יסופד תא הנשי (בושחימו תר

 .תואירבה ,ךוניחה

 תועיסנל ףילחתכ שמשל םילוכי בושקית ינקתימ

 ינשה תא דחא תוארל ולכוי םישנאש ךכ י''ע תובר

 .קוחרמ תונוכמ ליעפהלו

 - םירחהא םימוחתב ויהיש לככ תולבגימה ויהי

 תינורטקלאה היגולונכטהו בושקיתה חטשב

 44  .תולבגימ ןיאו טעמכ



 תולעופה תותשר
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 - 0 ה-777

 (א) (2306(-(- 0 הותנטמ162010ה) תונמ-תרושקתב

 תרושקתה תייגולונכט ןיב שגפמ לע ססובמ םיקחרמל תרושקתה דיתע
 יכ םיאבנמה שי .ולא תויגולונכט יתש לש הפיפחה לעו םיבשחמה תייגולונכטו
 הייוכיס ,ןופלטה תועצמאב םינותנ-תרוסמתב קוסעל תרשכומ הניאש הנידמ
 ,תרושקתה ימוחתמ דחאב ןודנ הז רמאמב .םישולק דיתעב תינכט תוחתפתהל
 תונמ-תרושקתל תותשר -- דחי םג תויגולונכטה יתשל בחר סושיי שיוב
 .(086861-60 םנתנטמ16800 116+90185)

 ספה בחור לוצינ לש םייסיסב תונורקע
 לבכ הז היהי) עדימה תרבעהל ךֶוָתל תקקזנ קחר-תרושקת לכ

 ,ְךָנְסִה לש לבגומה ולוביקו (רזייל ןרק וא וידר-קרוע ,יסיפ
 יננכתמ תא בייחמ ,וב לצנל ןתינש ישעמה ספה-בחור תניחבמ
 .ול שורדה ספה-בחור תא קיפא לכל ביצקהל תוכרעמה

 :ספ-בחור תבצקהל תונוש תושיג יתש םלועב תולבוקמ
 (קז6-4106864 8854016 שארמ בצקומה ספ-בחור 5

 םיביצקמו סקלטה וא ןופלטה רשקב םישמתשמ וז השיגב
 דמוע הז ספ-בחור .החיש לכל עובק ספ-בחור שארמ
 םע קתנתמ לגעמהו ,תכשמנ איה דוע לכ החישה תושרל
 0₪0₪) םילגעמ"גותימ תארקנ וז הטיש .רשקה רמג
8 590). 

 כקמגמו6 4106800מ) ספה-בחור לש תימניד הבצקה <

3 ]0) 
 רובע םינותנ-תרוסמתל דחוימב המיאתמה) וז השיגב
 בצקומ (םירוססורפרורקימ וא םיבשחמ תולעב תוכרעמ
 ןכל ;ךרוצל םאתהב רמולכ ,ימניד ןפואב ספה בחור
 הנועבו תעב לצנל םיבר םישמתשמל וז השיג תרשפאמ
 בצקומ היה הנושארה השיגב רשא) ךֶוְמה ותוא תא תחא
 ןפואב שמתשהל ןחינ וז השיגב .(םיוסמ קיפאל תידעלב
 תוטיש רשאכ (016-8(5ת60--0תאאז6 /(046) הריגאב ךוויתה

 (א[635386 5שווסטופפ) םירסמ"גותימ ןה תולבוקמה הדובעה
 הריגאב ךוויתה ןפוא .(280%4 5אושםוםק) תונמ"גותימו

 לכ וא (םיִרֶסמ"גותימ לש הרקמב) םלש רסמ לכש ושוריפ
 תבותכ םילבקמ (תונמ-גותימ לש הרקמב) רסמ לש הנמ

 רשא דע ,היינשל תחא תשרמ העובק תוריהמב םירבעומו
 .םדעיל םיעיגמ םה

 תונמ גותימ
 אוה (םיִרָסמה גותימ תמועל) תונמה-גותימ לש לודגה ונורתי

 לוצינו ,יוהישמ תוחפ תולבוס תונטקה תונמה .הברה ותושימגב

 שומיש לש רתוי הבחרה תלוכיה בקע רתוי ליעי תשרה

 םהיניב רבחל רשפאמ תונמה"גותימ .םייפילחת םיביתנב

 םיגוסמ תוכרעמ ןכו תונוש תויוריהמב םילעופה םיפוסמ

 ןיב לדבה לכ ןיא תכרעמב שמתשמה לש תואר תדוקנמ .םינוש
 ןיחכמ וניא אוהו ,םילגעמ-גותימו םיִרָסמ"גותימ ,תונמ-גותימ
 -גותימ תותשר לש הלא תונורתי .הגוהנה גותימה תטישב
 הרורב הייטנ תמייקו תונורחאה םינשב בר ןיינע וררוע תונמה
 -ללכה תרושקתה תוכרעמ לע טלתשי גותימ לש הז גוסש
 לש ןבוליש תא רשפאמ אוהש םג המ ,בורקה דיתעב תוימלוע
 .שומישב ןיידע ןניה דוע לכ ,תומייקה תונשוימה תוכרעמה

 לש שדחמ-המושיי אלא ,השדח האצמה ונניא תונמה"גותימ
 הלעמל שומישב התיה רבכש ,תימנידה הבצקהה תקינכט
 ולעפש םירישכמב ןכו ףרגלטהו ראודה תוכרעמב הנש האממ
 .ררוחמה ריינה טרס ןורקע לע

 קר ספ-בחור הביצקמ וז גותימ תטישב תלעופה תכרעמ
 הז שוגל שורדה ןמזל קרו ,רודישל ןכומ םינותנ לש שוג רשאכ
 דוביע-רשוכל ןה תכרעמה הקוקז ןכל .תחא תשר ךרד עונל ידכ
 תטטז-)) הריגאו הציצח-יעצמאל ןהו (2:00638ותַה 206ז)
 תונמה תא גתמ לכב רוגאל וקיפסיש (500ז8ַא6ס 85
 .תורדשנה

 רובידו םינותנ-תרושקת בוליש
 םילגעמה גותימ ןיב םייאלכ"תכרעמ לש תורשפא םג תמייק

 איהש רחאמ בר ןיינע תררועמ וזכ תכרעמ .תונמה"גותימל
 וא ןיפילחל םינותנ-תרושקת וא רוביד-תרושקת תרשפאמ
 תטישב רבעומ רובידה רשאכ -- תחא הנועבו תעב וליפא
 .תונמדגותימ לעפומ םינותנה רובעש דועב םילגעמה גותימ
 תיליבקתה ותרוצמ רובידה תא רימהל שי ךכ-םשלש רורב
 .(0טפתט28טסח) יומיכ לש הקינכט תועצמאב תיתרפס הרוצל
 שולשל תחא לש סחיב) סוחדל דוע ןתינ יתרפסה רובידה תא
 רחאמ (הובג אוה יומיכה בצק רשאכ וליפא ,רתוי ףא וא
 תוחפ ךשמב םיחחושמהמ דחא לכ רבדמ הליגר החישבש
 סוחדל ללכ-ךרדב ןתינ תאז תמועל .החישה לש ןמזה שילשמ
 ןכל (רשע-השימחל דחא לש סחיב) רתוי ףא םינותנ-תרובעת
 -גותימב שומישב רתוי םיבר תונורתי םינותנ-תרושקתלש רורב
 .תונמה



1 
 לובג

/ 
 םילגעמ-נותיט + תונמ -גותימ םילגעמ - גותימ + תונט -גותימ םילגעט-נותימ תונמ -גותימ

 בובירל רוזחמ-תפו
 ןמז -תקולחב

 תינורכתיפ הרובעת תינורכניסא הרובעת

 05%-םילנעמ גותימב רובידל ךרח
 050-םילגעם גותימב םינותנל ךרח

 >5%- תונמ -גותימב תותיאל ךרח
 ק65 - תונמ-גותיסב םינותנל ךרח

 .םיכרחו רוזחמ-תופוקת סע סייאלכ-גותימב קיפא לט אמגוד -- 1 רויצ

 תא תוריהמב תמצמצמ תינרדומה הקינורטקלאב תוחתפתהה
 רבד ,םילגעמה-יגתמל תונמה-יגתמ ןיב תולעה-ישרפה

 רובידה-תרוסמת תולע תא שילשל דע דיתעב ןיטקהל רשפאיש

 תוישומישה םילגעמה גותימ תוכרעמ לש תולעל האוושהב

 .םויכ

 םילגעמ-גותימש הדבועהמ עבונ םייאלכה תכרעמב שומישה

 ןמז י"ע תנייפואמה הרובעתל (005-2608%6) ילכלכ וניה

 תונמ- גותימ לש תשר-תת

6 
 שדחס ףוסיא
 ( שורד םא)

 יליבקתל הרסה

 די תכרעמ

 -גותימש דועב (1.סַפ-11ס6וחַא 1וחו6) לגעמה-תקסעה לש ךורא
 תנייפואמה (2טזפע 1:87:0) תורורצ תרובעתל ילכלכ תונמה
 *.םהיניב תוכורא תוקספהו םירצק םירסמ י"ע

 םיבצקומ םייאלכה-תכרעמ לש תרוסמתהו גותימה יעצמא
 -תרובעת לש םימייוסמ םימושייב .ימניד ןפואב הרובעתל
 גותימב ללכ-ךרדב םישמתשמ (2ש%) חפנ ילעב םינותנ
 םיינוויכרד םהש ,םינותנה ימושיי בורש דועב ,םילגעמ
 .תונמ-גותימ תועצמאב םירבעומ 0

 תונמ תריצי

 הנפצה

 2 הרמה
 ב יתרפסל

) 
 א / די תכרעמ

24% 

 .תונמ-גותימ תשרב םינותנו רוביד תמירז לש אמגוד -- 2 רויצ

 תמקהל שורדה ןמזה הב הרובעת הניה (8טתע 778/86) תורורצ-תרובעת *
 דע רבועה ןמזהמ רתוי רצק ,רסמה-תרבעה ןמז תפסותב ,ותרתהו רשקה
 .אבה רסמה תריציל



 קיפאה רואית
 שמחשמ םייאלכ-תכרעמ תועצמאב לעופה תרושקת קיפא

 -תקולחב בוביר תולעב (שז81665) רוזחמ-תופוקתב ללכ-ךרדב
 תכרעמב רוזחמ-תפוקת לכ .(דומו6 כנוופוסמ 2[ט!טק|6צ) ןמז
 לש תונושה תוילוחל רשאכ ,עובק ןמז-חוורמ תלעב הניה
 םג ןכלו ,תונוש םיקיפא-תולוביק תויהל תולוכי תכרעמה
 .רוזחמ-תפוקתל תויבס לש םינוש םיסחי

 רוזחמ-תפוקת לכ וב ,קיפא הנבמ לש אמגוד תיארנ 1 רויצב
 םינותנה תרובעתו רובידה-תרובעת .קיפא-יתת ינשל תקלחתמ
 -גותימ לש קיפאה-יתת תא תולצנמ (פ1ע) חפנה תלעב
 ,םירחא םימייוסמ םינותנ ימושייו תותיאהש דועב ,םילגעמ
 רפסמ קיפא-תת לכב .תונמה-גותימ לש קיפאה-יתתב םירבעומ
 לוכי ךרח לכ .רויצב תראותמ םהב הרובעתהש (51009) םיכרח
 גותימב) ספה-כחור תושירדל םאתהב ,הנוש לדוג לבקל
 -גותימב) תותיאה-רסמו הנמה לדוגל םאתהב וא (םילגעמ
 .(תונמה

 :תרוסמתה לוביק תקולחל תוטיש יתש תומייק
 /0060-80טם68-) תועובק רוזחמ-תופוקת לוהינ <

 -גותימ ןיב לוביקה תקולח ןאכ -- (ז8מ6 3/8תָפ6תו6הז
 .העובק הניה רוזחמ-תפוקתב תונמה"גותימו םילגעמה

2 

 | ו -

 ג(סע6856-םסוגת0גזע) רוזחמ-תופוקת לש שימג לוהינ =
 ץיב לובג םנמא עבקנ ןאכ -- (עזגתו6 )(8תַפ6חו6הז

 שומישה תעב םלוא ,תונמהו םילגעמה גותימ לש תולוביקה
 ,הז לובגל רבעמ לא ימניד ןפואב גורחל ןתינ תונמ-גותימב
 קלח תונמה-גותימ רובע לצוני ךרוצה הרקמב ,רמולכ
 .םילגעמ-גותימל תבצקומה תלוביקהמ
 יעבט היה (2טז8מתספ) תורורצב רובידה תמירז ללגב

 תונמ"גותימל רובידה תא םג ריבעהל ךרד ושפיח םיננכתמהש
 םיחחושמה ידי-לע "םיסופת" תשרה יעצמא וב בצמ עונמלו
 לצונמ הב תכרעמל ועיגה ךכו ,םיטקשה ןמזה-יחוורמ ךשמב
 ןהו רובידל ןה (תונמ-גותימ תועצמאב) הריגאב ךּויתה ןויער
 רובע םינוש ןיידע תרוסמתה-ילהונו הנמה לדוג םלוא ,םינותנל
 .2 רויצב תמגדומ תונמב רוביד תמירז .םינותנ רובעו רוביד
 תיתרפסה הרוצל רובידה תרמה וב הרקמ תראתמ אמגודה
 ,שמתשמה רתאב תועצובמ (עדימה-ןוחטב תחטבהל) ותנפצהו
 לש ןקתמב תועצובמ ולא תולועפ םהב ,םירחא םירקמל דוגינב
 .תרושקתה תכרעמ

 תכרעמה תלעפהל םייסופיט םירטמרפ רובעש חיכוהל ןתינ
 ענ ילמיטפואה הנמה ךרוא ,תחא הילוח תלעב רוביד-תכרעמבו
 .תויבס 700-ל 300 ןיב



 תולעופה תותשר
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 (ב) (2366+ (-0 נח טמ103010) תונמ-תרושקתב

 תלש עוציבה ידעי ,תכועמה לש םיוטמרפה תא ראתנ רמאמחה לש הז קלחב

 .תז גוסמ תכרעמב תועצובמה תויתוכיאהו תויתומכה תודידמהו

 תכרעמה לש םירטמרפה
 רובע רידגהל שיש םיירקיעה םירטמרפה תא הנמנ ןלהל

 :תונמדגותימב רוביד הריבעמה תכרעמ
 .(3ןססטנתק קזספסוגזע) המיסחה תורבתסה 6

 (תת0-0-5מ6 28066: 3|26ע) הצקל-הצקמ הנמה יוהיש 5

 א68ת 1ם16כ4סא6( (28ק) תונמ ןיב עצוממה חוורמה ןמז 5

 .(יגתוס

 עח6-00-םה6 286860) הצקל-הצקמ הנמ דוביאל תורבתסהה =

 (1/038 זס טסו

 .(116886ז (26:0686) יוהיזה ינותנ םושירל הרוקתה <

 .(1זסטקםקטז) הקופתה =

 קיפא-תת רובע םג הלא םירטמרפ רידגהל שי ,ליבקמב
 קרפב ןודנ דוע (1מזסטָפפְקט) הקופתה לע .תשרה לש םינותנה

 יוהיש לע רובידה תא טעמ ביחרנ ןלהלו ךשמהב תודידמה

 .הצקל-הצקמ הנמה
 דע 100 ןה רוביד-תנמ רובע ילמיסקמה יוהישה תושירד

 ןוגכ םימרוג רפסמב יולת לבקתיש יוהישה .תוינש-ילימ 0

 תוילוחה-לוביק ,דעיל דע רוקמהמ (11003) םירותינה רפסמ

 ,ילמיטפואה הנמה ךרוא ,םייסופיט הלועפ-יאנתב .הנמה-לדוגו

 דע 300 לש לדוג-רדסב היהי ,יוהישה תושירד לע הנעי רשא

 דודיק לש תומייוסמ תןיגולונכט .(רמאנ רבכש יפכ) תויבס 0
 370 דע 300) דואמ תורצק תונמ תושרוד (/06066ז) לוקה

 (?0א/) דדוקמה קפודה ןונפא תויגולונכטש דועב (תויבס

 .(תויבס 700 תוביבסב) רתוי תוכורא תונמ ריבעהל תולוכי
 -הצקמ ילמינימ יוהישל םורגי ילמיטפואה הנמה ךרוא

 :םיביכר ינשמ בכרומ הז יוהיש .הצקל
 .(2840%602800ם 8!6ע) ןונימה יוהיש =

 הנתמהה ןמז אוהש ((ט6שפַא 2683ע) רותה יוהיש .

 .(3 רויצ האר) תכרעמב םייניב-תנחת לכב לופיטהו
 תוחישב רובידה םורזי ,תיתרפסה הרוצל ותרמה רחאל

 רשקל םלוא ,היינשל תויבס-וליק 300-200 לש בצקב תוימוקמ
 תויבס-וליק 3.2 דע 2.4 לש םוחתל סחדיי אוה חווט-ךורא
 לעב רוביד-קיפא רובע ספה-בחור ,םויכ הארנה יפכ .היינשל
 ,תעצוממה םינותנה תמירז לש הזל המוד היהי הבוט תוכיא
 .היינשל תויבס 800 לש לדוג-רדסב ,רמולכ

 תונמ-גותימ תשר

 םיבשחמ רפסממ תבכרומ תונמ"גותימ לש תיסופיט תשר

 דְךֶוָחו (פאווסג65) םיגתמ תכרעמ ,(30583) "םיחראמ" םינוכמה

 ,.םהיניב רשקמה תרוסמתה

 ללוכ יוהיש

\ 

 ןונימה יוהיש

 רותה יוהיש

\ 

 ק> חווה 5 ךרוא

 ללוכת יוחישח .הנמה ךרוא יוניש סע יוחישח תונתשח | -- 3 רויצ
 .רותח יוחישו ןונימח יוחיש לש ףוריצ אוח

 םיבייחה םיכילהת םילהנתמ "חראמ" לכבש םיחינמ ונא
 .רחאב וא "חראמ"ה ותואב -- םירחא םיכילהת םע רשקתהל
 םינותנה לש דעיהו רוקמה ללכ-ךרדב םה הלא םיכילהת
 תונמ-יגתמ ,םיבשחמ לש לולכמ ראתמ 4 רויצ .תשרבש
 .תרנסמת-יכוותו

 לש לולכמ וניהש (2:00060]) להונ םייק תשר לכ ךותב
 לש תיסופיט תשר-תתב .תורשקתהה עוציבל םיללכו םיאנת
 ילמיסקמ לדוג ילעב םינותנ "חראמ"המ םילבקתמ תונמ-גותימ
 תא בתנל הדיקפתש (עובק טמרופב) דעיה תבותכ םע דחי עובק
 םינותנ לש רבעמה ןמז ."הריגאב ךוית" לש ןפואב םינותנה
 םינותנה בצק :ןוגכ ,תשרה לש םיימינפה םירטמרפב יולת הלא
 יוהיש" ,בותינה ,(9טַ<תַא) הציצחהו תותיאה תוטיש ,ךֶוָחב
 והשלכ ןונגנמ תשרה-תתב םייק ןכרמכ .דועו תוטשפתהה
 .תשרה יביכר לש (5/8005) םכצמ תעיבקלו םישובישב לופיטל

 תועצמאב םיביכר (רתוי וא) םיינש םהיניב רבחל ןתינ
 בייח רוביחה .(08-ו/8ַע) "ךלמה-ךרד" םינוכמה םיקשממ

 ןזנז



 ריהמ וה
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 תרושקתרכ תשר-ת

 .תרושקתו םיבשחמ תכרעמ חנבמ -- 4 רויצ

 רבד ,תדרפנ תשר לכ לש תימינפה תוליעפה תומלש לע רומשל
 "חראמ"ה הניה איה וליאכ תגהנתמ תשר לכש ךכ י"ע גשומה
 ןיב "ךלמה-ךרד" ,תואיצמב .(5 רויצ האר) היינשה תשרה לש
 לכ רשאכ ,םיאצח ינשמ תבכרומ תויהל הלוכי תותשר יתש
 .תותשרה יתשמ תחאל הרושק תיצחמ

 תונמ םע בלושמב ,םיפוסמ ינש ןיבש תשרב תורבוע תונמה
 בותינל תונוש תושיג תומייק .םירחא םידעי לא תוענה ,תורחא
 .כגוגקזּגופ לש גשומב תשמתשמ ,אמגודל ,ןהמ תחא .תונמה
 תונמה רתי םע והשלכ רשק אלל תשרל תוחלשנה תונמ ןה ולא
 ןתינש ךכב אוה וז הקינכטב ןורתיה .תוליעפ התואל תוכיישה
 תשרב תופיפצה תא ןיטקהלו תילמיטפוא הרוצב הנמ לכ בתנל
 הנמ לכש אוהו ןורסח םג וז הקינכטב םייק םלוא ,םומינימל דע
 תמייק ,רמולכ ,דעיה לש האלמה תבותכה תא לולכל תבייח
 .םמצע םינותנל לעמ ההובג הרוקת

 "לעופב םילגעמ" לש גשומב תשמתשמ רתוי השדח השיג
 "לעופב תורשקתה" םימייקמ וז השיגב .(\סגג| (כסונז)
 תונמה לכו ,םיפוסמה ינש ןיב עובק ביתנ ,רמולכ ,(וצטנא| 6311)

 תלוביק יכ םא ,הז ביתנב תורבוע תוליעפה התואל תוכיישה
 .הנמ תרבעומ וב ןמזל קר בצקות קיפאה

 תינורכניסַאו תינורכניס תרוסמת

 תוכרעמב ללכ-ךודב תשמשמ תינורכניסַאה .תרוסמתה

 םירבעומ םינותנה .םיטושפ םיפוסמו הכומנ תוריהמ תולעב

 .(5/ג1-צ00ק) קֶסְפו חֶתְּפ תויבס לש תפסותב ,וָתדרחארֶה
 קר ןרכנוסמ ראשנו חתפה תיבס יפ-לע ןרכנתסמ טלקמה
 .(קספה תיבס תטילקל דע) וָת ותוא לש ותטילק ךשמל

 רדשמה ןיב ןורכניסה גשומש עגרב ,תינורכניסה תרוסמתב
 םיקיודמ םינועש תועצמאב תונדפקב רמשנ אוה -- טלקמל
 ךרוצ דוע ןיאש ךכ ,םמצע םיסנכנה םינותנה תועצמאבו
 תרוסמת .רתוי הלודג תוליעיה ןכלו קספ-חתפ תויבסב
 .דואמ תוריהמ תוכרעמב הגוהנ תינורכניס

 תכרעמה לש עוציבה ידעי
 .תונמ-גותימ תכרעמל עוציב-ידעי רפסמ רידגהל ןתינ

 :םירטמרפ ינשב היולתה ,תרושקתה תוריהמ -
 תונעיהה-ןמזב ללכ-ךרדב דדמנה -- (8!26ע) יוהישה <

 .עצוממה
 תמרב ללכ-ךרדב תדדמנה -- (11צסטַפתְקטו) הקופתה <

 .תרבעומה הרובעתה לש אישה
 :םיאבה םירטמרפב אטבתמה ,תורישה ביט --

 וב ןמזה חחאב תדדמנה -- (4+₪/ג0₪אע) תונימזה +
 .תלעופ הניא תכרעמה

 ישוביש בצק -- (ע9וג 1חוטַשתע) םינותנה תומלש =
 .תכרעמה לש (8.זזסז-846) תויבסה

 בצק -- 00/033886 [תוסשהע) םירסמה תומלש <
 ,(א[655826-1/055-8866) םירסמה דוביא
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 .'יךלמ-יכרד'' יתש תועצמאב ןהיניב תורבוחמה תותשר שולש -- 5 רויצ

 דעיל םיעיגמ םניאש םירסמה רפסמ -- ןוחטבה =
 .0א1655886 11506]|וטסזץ-3816) ןוכנה

 תא קר טרפנ ןלהלו ,1 הלבטב םימכוסמ הלא עוציב ידעי
 .תרושקתה תוריהמ תא םיעבוקה םירטמרפה

 (613צ) יוהישה

 לש (רוקמהמ) הרודיש ןיב ןמזה חוורמכ רדגומ יוהישה

 עפשומ יוהישה .דעיב התטילק ןיבל ,הנושארה תיבסה

 ;תרוסמתה קחרמ תמועל רואה תוריהמ :ןוגכ ,םיבר םימרוגמ
 תמועל דוביעה יוהיש ;רסמה לדוג תמועל תרוסמתה יוהיש

 םיביכרה "יוהיש" חנומב םיללכנ ךכל-יא .תכרעמה סמוע

 :םיאבה
 וניהש (5ק608-ס:1180( 26|ג3ע) רואה-תוריהמ יוהיש ₪

 .תרושקתה לגעמ ךרוא לש היצקנופ

 לדוגל יסחיה (1:גת5פתומפפוסת 263ע) תרוסמתה יוהיש =

 .ספה-בחורל ךופה סחיבו רסמה

 גותימ תמוצב םרגנה (2זסס655ת8 263ע) דוביעה יוהיש ₪

 .והשלכ
 סמוע לש היצקנופ וניהש ((?טפטוחפ 263ע) רותה יוהיש =

 .תכרעמה

 (דםזסטקפקטו) הקופתה
 -חוורמב קלוחמ ,ורבעוהש תויבסה רפסמכ תרדגומ הקופתה

 תיבסה תטילק ןיבל הנושארה תיבסה רודיש ןיבש ןמזה
 הרובעתה בצק איה הקופתה :תורחא םילמב .הנורחאה
 .היינשל-תויבסב דדמנה ,תכרעמה לש יביטקפאה

 ספה-בחור םיללכנ הקופתה תא םיעבוקה םימרוגה ןיב
 ךוות לש יביטקפאה ספה"בחורו דוביעה דויצ לש יביטקפאה
 בצקה ידי-לע תעבקנ איה הקופתה לש העבטמ .תרוסמתה
 לש הקופתה :רמולכ ,תכרעמה תוילוח לש רתויב ךומנה
 ,רתויב יטיאה ביכרה לש ותקופת ידי-לע תעבקנ תללוכ תכרעמ
 .תכרעמב "קובקבה-ראוצ" תא הווהמה

 ןוגכ) םימושיי רפסמל יכ רמול ןתינ עוציבה ידעי םוכיסל
 וא םיינוויכוד םימושיי ,יתימא ןמזב םינותנ-תרבעה
 לככ רצק יוהיש שרדנ (םינותנ-יסיסבל תובושתו-תותליאש
 -ירסמו םירצק םירות ,םירצק םירָסִמ רבדה שוריפו ,רשפאה
 286) םיצָכק-תרבעה ןוגכ ,םירחא םימושייל .םיטעומ הרקב
 השורד (ת6תוסו6 00 שתשע) קוחרמ םינותנ תמרזהו (1ז8ת5ז

 םיכורא םירות ,םיכורא םירסמ השוריפש ,ההובג הקופת
 .הכומנ הרוקתו

 .הרקב-ירסמ רתזיו הרוקת רתוי תשרוד בוט תוריש תחטבה
 איה תילמיטפואה תרושקתה תכרעמש ,אופַא ,איה הנקסמה
 דועי ידידלע תעבקנה הרשפ -- תונושה תושירדה ןיב הרשפ
 תויעב םג תומייק תונמ-גותימ לש תותשרבש רורב .תכרעמה
 אל םלוא ,הלכלכ תויעב ,םילהונ ,םיינקת םיקשממ ןוגכ תופסונ
 .הז רמאמ תרגסמב ולא תויעבב ןודל לכונ

 תודידמ
 ,םרשוכ ,םייסיסבה הדידמה ילכ לש הרצק הריקס איבנ ןלהל

 ,תויוק תותשר :ןוגכ ,תונוש תותשרב םמושייו םהיתולבגמ
 .'וכו תויעקרק וידר תוכרעמ ,םינייול תותשר

 םימייק םלוא תותשרה יגוס לכב םנמא ההז תודידמה דועי
 תחא תכרעממ הדידמה-ילכ לש םתרבעה לע םישקמה םימרוג

 .תוטשפב היינש
 םינטק םיבשחמ םניה םיגתמה ,תויעקרקה תויוקה תותשרב

 הריגאב ךווית לש היצקנופה תא םיעצבמה (4ותו- סחוקטו6זפ)
 -תוכרעמב םילעופ םימוד םיבשחמ .םישוביש-תרקבלו בותינל
 .םינייול-תוכרעמבו תויעקרק וידר

 יתשל תוקלחנה ,תועצובמה תודידמה תא חתננ ןלהל
 .תויתוכיא תודידמו תויתומכ תודידמ :תוצובק

 -תכרעהלו םייוסינל תועצובמ -- תויתומכ תודידמ 6
 הנוילע תובישח ילעב םניה םימיוסמ םירטמרפ .םיעוציב
 תשרה-תרקב זכרמב םידדמנ םהו ,תשרה לש הניקתה התלועפל
 לש םינוכנ םייוויח לבקמ הז זכרמ .(\6ווץסזא (סחשס] (6הז0ז)
 הרובעתהמ גשומ הז עדיממ קלח .היעוציבו תשרה תוליעפ
 הרקב-יכילהת תועצמאב לבקתמ ותיברמ םלוא תסנכנה
 םידבועמ םינותנה .םינושה לגעמה-יביכרמ םינותנ םיפסואה
 וא םייטסיטטס םימוכיס םירצוי םהמו תשרה תרקב זכרמב
 .ןקתל שיש תולקת לע םיליעפמל םיעידומ

 יעוציב תא תונייפאמ -- תויתוכיא תודידמ 6
 תכרעמה ןיב האוושה תורשפאמו םייתואיצמ םיאנתב תכרעמה
 תודידמל רתויב םיישומישה םירטמרפה .תומוד תוכרעמ ןיבל
 .תעצוממה הקופתהו עצוממה יוהישה ןאכ םג םה ולא

 וניארש יפכ) הקופתה תאו יוהישה תא רידגהל לק םנמא
 אל םיתעל ,אמגודל .םתוא דודמל לק דימת אל ךא -- (ליעל
 םיביכר תלעב תשרב הצקל-הצקמ יוהישה תא דודמל ןתינ
 .םיתמצה ןיב םינועשה לש ןורכניס רסוח ללגב תאזו םיסרופמ
 -ךולה יוהיש"ה אוה הצקל-הצקמ יוהישל לבוקמה ףילחתה
 רודיש ןיבש ןמזה חוורמ :רמולכ ,(תסטת6-1₪ק 261גע) "בושו
 "בושו-ךולה יוהיש"ה .התטילק לע רושיאה תלבק ןיבל הנמה
 ,הצקל-הצקמ יוהישה לש דבלב בוריק הווהמ םייתשב קלוחמ
 -תונמ לש הלאמ םינוש תומידקו ךרוא םינותנה-תונמלש רחאמ



 עצוממ תונעיה ןמז --

 הרובעת לש איש-תמר --

 .עוציבה ידעי -- 1 הלבט

 ינפל ,ףסונ יוהיש דעיה-תנחתב רצונ םיתעלו רושיאה
 : .רושיאה תא םירדשמש

 ,הצקל-הצקמ יוָהישה לש רתוי תקיודמ הדידמ עצבל ןתינ
 ידידלע תורצונה (עו0א-טק 236%56) הדידמ"תונמ תרזעב

 ןכותה-הדש ןהב רשאו (178016 ₪6ת6191083) הרובעת-יללוחמ

 ילהונ יפ-לע תשרה ךרד הדידמה"תונמ לש ןתמירז םע .קיר
 הדידמה-יטרפ תא םירחבנ םירדהמ םיפסוא -- תרוסמתה
 לכ .ןמצע הדידמה-תונמ לש ןכותה-הדש ךותב םתוא םירגואו
 לכ-ךס .האיציהו הסינכה ינמזב םייניב-תמוצ לכב תנמוסמ הנמ
 ,תמוצ לכב הנמה התהש םהב םינמזה םוכסמ לבקתמ יוהישה
 בשחל רשפא םתוא (110ק) רותינ לכב רבעמה ינמז תפסותב
 ןיב שרפה םייקש הרקמב והשלכ קוידדיא רצוויהל לולע .קוידב
 הדידמ .םיאתמה ןמזה ןומיס ןיבל הנמה לש התעגהו התאיצי
 םיתמצה לכ רשאכ קרו ךא תירשפא ןיטולחל תקיודמ
 .ןמזה תניחבמ םינרכנוסמ

 םא דחוימב ,תצק ךבתסהל תויושע הקופתה תודידמ םג
 לא עיגהל תוחילצמה תונמה לכ םוכסב הקופתה תא םידדומ
 תורצונה) תולופכ תונמ םג הדידמה לולכת הז הרקמב .דעיה
 הקופתהמ ההובג היהת איה ןכלו (ודבאש םירושיא בקע תשרב
 דדומה ךירצ ןכ-לע .שמתשמל תיארנ איהש יפכ ,תישעמה
 ךות ,הדידמה-תואצות ךותמ הדיפקב הלא "םיליפכ" ןנסל
 .דועו דדמנש םישובישה-בצק ןוגכ ףסונ עדימב שומיש

 תונוכת לע עדימ תקפסמה ,תפסונ תודידמ-תצובק תמייק
 י"ע תולקב ןנייפאל ןתינ אלש ,תכרעמה לש תומיוסמ תויללכ
 לולכמ תריבצ ללכ-ךרדב תושרוד ולא תודידמ .יוהישו הקופת
 ןכלו ,הכלהכ ןנכותש יוסינ ךשמב וגשוהש ,תונוש תואצות לש
 הדידמ לש תינייפוא אמגוד ."תובכרומ תודידמ" ןתונכל ןתינ
 הדימ תשמשמה -- (ת8₪₪65) תוניגהה איה תבכרומ

 םישמתשמ לש תיתורירש תומכ ןיב תשרה תלוביק תבצקהל

 גוס ינפ-לע והשלכ םישמתשמ גוס ףידעהל ילב ,םינטקו םילודג

 יאנתה -- "תוניגה"ה לש תוירשפאה תורדגהה תחא יפל .רחא

 ,םהיתושירדל םאתהב תלוביק ולבקי םינטק םישמתשמש אוה

 ,הבצקהה התוא תא םלוכ ולבקי םילודגה םישמתשמהש דועב

 ןיב לובגה .ןטק שמתשמ לכ לש ותבצקהמ רחוי הלודג איהש

 םוכסש ךכב הנתומ "לודג" שמתשמ ןיבל "ןטק" שמתשמ

 תילמיסקמה תלוביקה לע תולעל לוכי וניא תודרפנה תובצקהה
 .תשרה לש

 לנפמ הנגה :ןה "תובכרומ תודידמ" לש תופסונ תואמגוד
 ינפב תשרה לש םימתירוגלאה תדימע ,תוביצי ,המיסח
 ביכר .לש ונולשכ תמועל תשרה תרוצת תונימאו ,םישוביש
 .הב והשלכ

 םוכיס

 תותשר לש תויסיסב תוקינכט רפסמ ונראית הז רמאמב
 רתוי הברה תוכבוסמו תובר תויעבה .תונמ"גותימב תולעופה
 םישמתשמה לש בחרה ןווגמה בקע תאזו ,ןאכ ראותמ רשאמ
 ןכ-ומכ .הרובעתה-ינייפוא לש רתוי דוע בחרה ןווגמהו
 ןכל ,תונוש תותשר לש ןרוביח ידי-לע תויעבה תוכבתסמ
 חתפל שדו תותשרה לש םיקיודמ גוויסו ןויפיאל הטיש השורד
 -תויגולופוט לש ןהיעוציב תא תוזחל ורשפאיש םייטילנא םילכ
 .תונוש רוביח

 הרקב ,םואית ורשפאיש הדידמ-ילכ ואצמייש רתויב בושח
 תורבוחמה תותשר רפסממ תוינמז-וב תודידמ לש ףוסיאו
 ,םיבשחמו תרושקת ןיב הפיפח לש הז יגולונכט םוחת .ןהיניב

 ססחוקטטז םיחנומה לש בוליש) 60חוקטתו6גטסה הנוכמה

 םיבר םילושכמ יורז ןיידע (א6סאסזאפ 8 (00הנתותו0 גסה
 םינוש םירוזאב םלוא ,רגתא תווהמה תויעבב םילקתנ ויננכתמו
 54דדאמד, ד1.םאמד, :הז גוסמ תותשר רבכ תולעופ םלועב
 רבכ ץראב םגו ,דועו 04, תרופת אמד, קת גאפ1
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 הכנה ,שרה הנבמ =
 ובה תויורשפאק

 וקשר ןיב .ליעי. בולי
 ם/לוו;תרושקת> רפ

 לארשיב תכלוהו תרבוגה השירדה

 תונורחאה סינשב ,םינותנ תרושקתל

 ייקזביי תרבחו תרושקתה דרשמ תא הליבוה

 תיצרא תיתרפיס תרושקת תשר סיקהל
 .(תנרפיס) 518גא51 היורקה

 היתוצלמה ןובשחב ואבוה תשרה תמקהב

 יייע התנומש בושקתל יוגיהה תדעו לש

 .לארשי תלשממ

 6 ,8 ,ג תותשריתתו "תנרפיס תשר" :1 רויצ

 6-5 הל :
23 2 

 1986 תליחתב התדובע תא המייס הדעווה

 .תיצראה תשרה רופישב ךרוצה לע העיבצהו

 4,000-כ ושרדנ וב דעומ 80-ה תונש תלחתהב

 תרבוגה השירדה התפצנ אל ,סינותנ יקרוע
 -כ סייופצ סויכ .םיפסונ סיקרועל תכלוהו

 ירוביח 10,000 לע םיפסונ סיקרוע 0

 .סויכ רבכ סימייקה סינותנ תרושקת
 ןווגמה לע תונעל הכירצ תיתרפיסה תשרה

 ל 1 ה

 ל 0

 יפרגואיגה רוזיפה ,םיתורישה לש תונושהו
 תשרה לש סייזכרמ הרקבו דוקיפו דחמ
 ...דועו לוקוטורפה תופיקשל השירד ,ךדיאמ

 רומא היה תשרה לש ןושארה שמתשמה

 הרומא התיה איהו ייסיפה לעפמיי תויהל

 תורוזפה הריכמה תודוקנ 1,300 ןיב רשקל

 ;ביבא-לתב זכרמה ןיבל ,הנידמה יבחר לכב

 תליחתב תשרה הכנחנ תאז סוקמב ךא
 רחאל הז היה .הסנכה סמ יייע 1987 לירפא

 תכורעת תרגסמב תשרה לש תחלצומ הצרה

 דוביעל ילארשיה דוגיאה) אייליא סוניכו

 .סילשוריב 86 רבוטקואב (היצמרופניא

 לש התוחתפתה תא ריכזהל סוקמה ןאכ
 תגתוממ תירוביצ תשר -- 1584ַא51 תשר
 הלחה וז תשר .סינותנ תרבעהל תונמ

 האממ תוחפ סע 1984-ב האלמ הלועפב

 ףוסבו סיטנמגס 2,500א-מ תוחפו סייונמ
 לש הרובעת סע סייונמ ףלאל העיגה 6
 .סיטנמגס 25,000א-ל בורק

 : תנרפיס ייונמ לש תיקלח המישר ןלהל

 רתוי בלשב .םסיקרוע 40 - [5תגאפ] *

 .סייונימ סג ויהי סדקתמ

 םיצורע 50 סע ליחתה - הסנכה סמ =*
 רושיקל סיצורע 1000-ל הנש ךות סילשיו
 םידרשמל סילשוריב יזכרמה בשחמה ויב
 .סינושה ראה ירוזיאב סירוזפה

 .תונוש תותשר ןיב רוביח :3יו 2 רויצ



 טבמ תדוקנמש אוה יחכונה סיניינעה בצמ
 .סייק רבכ תנרפיס לש לעה הנבמ ,תשרה לש ₪ 25

 סויה סירבוחמה סילודגה סייונמה[?
 וררחשי סויב תובר תועש ךשמל אל :
 ,תנרפיס תמקהל תודות םסהיצורע תא =

 סיווק סוקמבו סינטק סישמתשמ תבוטל
 .סירוכה פל :

 -לתב ןה תשרה לש תויזכרמה תותמצה

 תותמצה .עבש-ראבו הפיח ,םילשורי ,ביבא

 לש סינופלטה תויזכרמ ינבמב תומקוממ

 .ולא תויזכרמל תורשוקמ ןניא ךא ,קזב

 תותשר תת 3 לע תססובמ תשרה

 תשרל םירבוחמה םינותנ יווק ןיב רושיק :6 רויצ

 סינכוממ דוביע יתוריש תרבח -- מייעש +
 סע סיצורע 50 לש התיה הלחתהה ןכ סג -
 .דיתעב ומלשויש סיצורע 1000-כ לש ףקיה

 ביטרפואוק +

 .200-ל ובחרויש

 .סיצורע 100 -- ןושארהימואל-ןיב קנב

 - תובלחמה ןיב רושיקל תשר -- הבונת

 .סיצורע 6

 אוה הב רודישה בצק - (1רויצ) א תשר תת םיצורע 100 -- 'ידגא"

 תעבראב תותמצ לע תססובמ איהו 5
 .ליעל ורכזוהש סירעה

 אוה הב רודישה בצק - ב תשר תת
 םג םישמשמ וז תשר יבברמ .5
 םירעב סימקוממ סהו סיימוקמ םיכרצל
 תוינוניבה

 הצקה דויצ לש איה וז תשר - ג תשר תת

 .הלשממ ידרשמ +

 תוכרעמ ,סיווק 350 -- "קזב" תרבח +

 .עדימ

 סירשק סע ,הלורוטומ ,יילטניא" תרבח *

 רוביח :8 רויצ ;סיימואל-ןיב
 יקרוע בר ן"לנ

 דרה

 תשרב (ןמז תקולח) דס יבברמ בוליש :7רויצ

 מ 0 5-9

 םיתורישו םינותנ תוכרעמ בוליש :5 רויצ

 - רצק חווטל סימדומ תללוכ איהו

 בובירב סילעופה הלאכ וא סייטסיטטס

 .ןמז תקולח

 תויהל לוכי תשרל רבחתמה הצקה דויצ

 לצא וא סקוממ אוהו ילטיגיד וא יגולנא
 הפוקש תשרה .קזב רתאב וא ,שמתשמה

 בותינל רשוכ הל שי  ,סילוקוטורפל

 רשוכב תנייטצמ איה ,יטמוטוא יביטנרטלא

 הב סיבלושמו תונושה תומרב תואיגש יוליג

 תיצרא המרב (א66) הרקבו דוקיפ יזכרמ

 .תוירוזיא תומרבו

 טרסב ןמז תקולח בובירב לעופ בובירה דויצ
 לוק ,סינותנ רודיש רשפאמ אוהו בחר

 סיטרופ 200 רשפאמ בברמ לכ .ואידיוו

 סיצורע 10-ו סיינורכניסא וא סיינורכניס

 2א1805 לש

 הלוכי תנרפיס ,סינותנ גותימ רשפאל ידכ

 סקלט תשרל וא !58גא5ַז-ל רבחתהל

 תועצמאב וא סימיאתמ סיריממ תועצמאב

 האר) א.25 ןקתב סקלטיסקלט ריממ
 .(3-ו 2 סירויא
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 הרובעתה תמירז תרקב : וס רויצ

 רובע 4 רויאב סיראותמ סינוש סירוביח

 סיבורק סייונמ -  םינוש םסירקמ

 רצק חווטל םסימדומ ךרד סירשוקמה

 לוק לש תבלושמ הרבעהל סימדומ ;(58או)

 ;(פגדג סטפא 6!%01ש 0% -  סינותנו

 ןונפא) 26א1-ב סינותנ תרבעהל סימדומו

 תשרב סיבלושמ סימדומה .(דדוקמ קפוד

 .בורקה קזב רתאל דע סרושיקל

 לוק רובע תיתרפיס תשרב שומישל המגוד

 סירחא סירחבנ סיתורישו םסינותנ

 וכו טסקטלט ,הירטמלט ,סקטואידיו)
 5 רויאב

 רבחל ןתינ סימיאתמ סיקשממ תועצמאב

 - :סינותנה יווקל
 38.4+א דע 50805) סיינורכניסא םיפוסמ -

 :יהנומקש

5) 

 512א דע 75825) סיינורכניס סיפוסמ 9 -

5 

 65 .כדפ ,/ 35 ,א5423, ת5422,85232 -
 הפו

 יל 4.8% 855 ןיב וניה קרועב סינותנה בצק
 סינותנ בצקב לפטל לוכי בברמ לכו 2א| 5

 רבחתהל סילוכיש ךכל תודות 8א| 855 לש

 .םיצורע 10 וילא

 יתשב תרוסמתל רבחתה ללוכי בברמה

 : תומר

 ךרד א א005 תסינכב - 2א 825 8

 .(2,048א1 825) 108-3 דוקב 0.703 קשממ

 צורעה בצקב רמולכ - 64% א 805 8
 .ץ6א-30 בברמה לש יתרפיסה

 ,סיילאיסכאוק סילבכל סימאתומ סירודישה

 תרושקת ,לגורקימל ,יטפוא-ביס לבכל
 סיבברמה .דועו תויטרפ תויזכרמל סינייוול

 תועצמאב וא תורישי רבחתהל סילוכי

 .(66 רויא) יביטנרטלא ביתנ סע םיפקעמ

 וא סםייטסיטטס תויהל סילוכי םיבברמה

 .7 רויא) ךפא  ןמז תקולח בובירב

 כיידב םיבלושמ סייטסיטטס סיבברמ
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 .סינותנ לש תינורכניסא הרבכעה ךרוצל

 רתוי ךומנ טרס בחור תאצקה רשפאמ רבדה

 יונמה לש הכומנ הרובעת תומכ לע ססבתהכ

 .תואיגש יוליג תאז סע דחי חיטבמי

 הרבעהל כיידב סיבלושמ דפא| יבברמ

 תופיקש השורד סהב סירקמב תינורכניס

 תולת רסוחו הצקל הצקמ תכרעמה לש

 .סילוקוטורפב

 תוארל ןתינ תשרה לש םסיפסונ סימושי

 ,המגודל .הז רמאמ סיוולמה סירויאב

 הז רוביחב -- (8 רויא) יקרוע בר ןיילנ רוביח

 הלא סיקרוע ךרד ,סיבברמ ינש סיבתונמ

 יתלב 2.048% 825 יקרוע --:סירבוע

 :םייולת

 בצקב סיבשחמ ןיב תינורכניס תרושקת ₪

 .הובג ןמז זוחאבו הובג

 (8אםא0ד5 ]08 םאדתמ ]= יפוסמ ₪
 תרושקתב סיבשחמל סירשוקמה

 .תינורכניס

 בצקב םייתרפיס הילימיסקפ ירישכמ 8
 .ינורכניס קשממב הובג

 רשאכ (28%) תויטרפ תויזכרמ ןיב רשק ₪
 .ילטיגיד תואל סיבברמב רמתומ עמשה תוא

 תגשומה ההובג תוכיאב ואידיו תרוסמת ₪

 .הסיחד תועצמאב

 סיבבורמה סיבשחמ יצורע רפסמ 6
 ,וסספגאס או16080ק[ םא58-ה תועצמאב

 .ישארה בברמה לש דחא רוביחל סיבשחמ

 דח וא סייקרוע בר סיבברמ תללוכ תכרעמה

 .םייקרוע

 סיבברמל ןה רבחתהל לוכי יקרוע בר בברמ

 .סייקרוע דח סיבברמל ןהו םייקרוע בר
 םיבתונמ תויהל סילוכי סיצורעה
 האר) תרדוסמ הצובקכ וא תילאודיבידניא
 .(פרויא

 יפל ימניד ןפואב הצקומ ץורעב טרסה בחור
 .וננכותש סיצורע סםתואב שמתשמה תושירד

 ,שמתשמה תושרל סידמוע הלא סיצורע
 לש ת1]555 וא לוחתאה ןמזב תיטמוטוא
 תלעפומש ךכב הנתומ , בצקה תדיחי
 .יונפ צורעהשו ץורעה תשקב תייצקנופ

 סיננכותמ תויהל סילוכי סיצורעה
 בחור לע (60אדפאפן[אס) ייסירחתמי'-

 ."סירחתמ אלייכ וא טרסק

 הצקומ טרסה בחור ,ייסירחתמיי םסיצורעב

 .שמתשמה תשירד יפל ימניד ןפואב

 בחור תאצקה ייסירחתמ אלי" סיצורעב

 וא לוחתאה ןמזב תיטמוטוא תישענ טרסה

 .ספס]-ה

 הרוצב האצקה היהת ייסירחתמיי םיצורעב

 יייע תלעפומ השקבה תייצקנופ םא ,ליינה
 שרדנה הול רבעמ יונפ טרס שי םאו ףוסמה

 ."סירחתמ אלייה סיצורעה י''ע

 אלייה .םיצורעה

 ךשמ טרסה בחור לכ תא םיספות ייסירחתמ

 .סויה תועש

020 

 תתנכותמ ,סירחתמה סיצורעה לש הצובקה

 .הנפתמ טרסה בחור רשאכ ברעב רבחתהל

 תראותמ תכרעמה לש תרחא תורשפא
 תמירז תרקבב רבודמה . ָןֶס רויצב
 תתואל לוכי דחא ףוסמ לשמל הב ,הרובעתה

 ומכ ,הרובעתה תא קיספהל ינש ףוסמל
 הל שיו ריינה הב רמגנש תספדמ לש הרקמ
 .סינותנה רודיש תקספה שקבל תורשפא

 רויצ) סינייוול תרושקת סג רשפאמ בברמה

 אבה עדימ לש ןוסחאל תורשפא תמייק .1
 תרושקתב סיבוכיע וא תוקספה לע תוצפל
 .ןייוולה

 ידיתעב תויוזחה תולודגה תושירדה ללגב

 : תארקל תננוכתמ רבכ ייקזביי יבח ,בורקה
 1[זאא סיבברמ ,תנרפיס תכרעמב הסנכה.
 :דל העיגמ תילמיסקמה תלוביקהש 0

 סיצורע 1500-ו (הסינכ) םיקרוע 8 ו

 סיזכרמב ויהי הלא סיבברמ | .(אצומב)
 סיבברמה ורבחתי סהילאו סיינוריע
 .ואא -1

 תא הז רמאמב רוקסל ונחלצהש סיווקמ ונא
 -יסה תשר לש הישומישו היתונוכת ,התוהמ
 .הלועו ךלוה הישמתשמ רפסמ רשא ,תנרפ

 השענ רמאמבש סינותנה ןוכדיע :הרעה
 תקלחמ להנמ ,קבד יסוי רמ לש ותובידאב
 ."קזביי תרבחב סינותנ תרבעהל



 - תנרטיס תוער
 םינוחנ תרושקתל

 תעדקהלו

 התנומש בושקתל יוגיהה תדעו ,86 תנש תלחתהב

 השיגה ,תרושקתה רשו חותיפהו עדמה רש ידע

 -שונב התוינידמל הלשממל תוצלמהו סכסמ חוד

 תויופידעו םיימואל סיטקייורפ - בושקתה יא

 בושקת יאשונב תוימואל

 תיתשת סודיקל ךרווצה שגדוה הז ח"ודב

 וואו! 6. 1 וכ רז.א\ ו( < ואהטא-ה ןוויכל תרושקתה

 םיתורשל תרושקת תשר -וגו(ווז גון  א[:ךוצ(נאאמ)

 .םיבלושמ
 קובי בחו תרושקתה דרשמש 'תנרפיס' תשר

 .\86 תנש לש היינשה תיצחמל תננכותמ) סימיקמ

 תרושקת תקפסהל ףקיה תבחר תיתשת הווהמ

 תונימאב ,סםיהובג סיבצקב תמדקתמ סינותנ

 ירטשמ לכ רובע ,תויולעה תדרוה ךות ,תרפושמ

 -וסה לכמ סינותנ תרושקת דויצ רובעו תרושקתה

 -בעה תויוריהמב .ן"לנ תרוצב תדבוע תשרה .סיג

 סג ריבעהל תלגוסונ איהו \וווווחו ש"במ 2-ל דע הר

 רוביד
 8 תוער תת - 2 יסמ רויצ

 תותשוה בצמ
 תומייקה תוירוביצה
 םינותנ תרבעהל

 -הדוקנ) ןילנ יווקמ ץוח ,ץראב תומייק

 :תואבה תותשרה ,סינותנ תרבעהל (הדוקנל |

 .דואב 50 לש תויוריהמב הריבעמה ,*"סקלט' -
 .דואב 300 לש תויוריהמב תדבועה ,.סא .ב .ד -
 ,ב-הראמ עדימ ירגאמ לא רשק הווהמ וז תשר

 .הפוריאג הדנק
 64-ל דע סיבצקב סינותנ הריבעמה - תנארשי -

 -וסמ ןיב רשק תריצי תרשפאמו (א3;8)הינשל בזא
 גותימ תועצמאב ,ל"וחבו ץראב םיבשחמו סיפ

 .תונמ
 תא המילשמ - רמאמה ןד ובש - 'תנרפיסי תשר -
 תויוריהמ סע ,ןילנ תשר יהוז .תומייקה תותשרה

 תנרפיס תשר רבחל רשפא .ש"במ 2-ל דע הרבעה
 .תיניוול תרושקתלו תנארשי ,סקלט :תותשרל

 דושקת ןיוול ךרד) ,יצרא םינפ סיניוול תרושקת -
 איהו היינב יבלשב איה תכרעמה .(ואדו:15גד צ תר

 .םסינותנ תרבעה לש תוגירח תויעב רותפל תדעוימ

 תיתשתל סילשמ יעצמא איה תיניוול תרושקת

 .ץצראב תוקחורמ תודוקנב שומישל תיעקרקה
 -ושקתבש"במ 32-ל 2 ןיב סה סיננכותמה םיבצקה
 ןתינ ,םיצורעה תקולח תרזעב .הדוקנל-הדוקנ תר

 ב תשר תת - 1 יסמ רויצ



 תנרפיס לש יללכ רואת - 3 יסמ רויצ

 ךכו שדבא 64 וא 32 לש תויוריהמל סג עיגהל

 ,זארו לש תויעקרק תוכרעמ תורבחתה רשפאל
 .תנרפיסו תנארשי

 ,ץראב תרושקת תיתשת לש חותיפה תוינכות
 םיביסב תוכרעמ לש תבחרנ הסנכה סיללוכ
 :תיתרפיס הדרטסוטוא" רצוויתש ךכ ,םייטפוא

 בכרומ היהי ביתנה .תליאל דע הנומש תיירקמ
 יוביג סע סייטפוא סיביסו םילאיסקאוק סילבכמ
 ,יופצה יפל ,ווהי תויטפואה תוכרעמה .וידר
 -שת תבחרה .תויתרפסה תוכרעמ ללכ לש 80%-כ

 -צפואה לכ לוצינ ךות תויתרפיסה תוכרעמה תית
 -יבומ חיטבת יופצה יגולונכטה חותיפה לש תוי

 תוכיא תלעב תיתשתו םיליעי םייתרפיס םיל
 .םייפלאה תונשל םייופצה קזב יתוריש ללכל

 תנרפיס' תשרה רואת
 ,תיתרפיס תרושקת תשר איה תנרפיס תשר

 םויה תאצמנה תיגולנאה תשרל דוגינב - ןכל
 -צונה סינותנה תרמתה תשרוד הניא - שומישב
 הרוצל םיפוסמבו םיבשחמב תיתרפס הרוצב םיר
 קר עבונ סדומב ךרוצה .סדומ תועצמאב תיגולנא

שיל תנרפיס תשר תורבחתה -- 4 יסמ רויצ
 תנאר

 סקלטו

 8 תשטרזתת
 תנקתומו שדבא 64 תרוסמת יבצקב תלעופ

 סיבברמה .(2 'סמ רויצ) ינוניב לדוגב סירעב
 .םיימוקמ םיבברמכ סישמשמ וז תשר-תתב
 .יפקיח דויצ

 םיבברמ ,רצק חווטל סימדומ ללוכ הז דויצ

 (פגדג סטפא סימדומ ,זפא וא םייטסיטטס
 תרוסמתב לועפל לוכי דויצה .*וכו ,טסוסמ) םסש

 ןקתויו תשרל הסינכל דע תיגולנא וא תיתרפס

 .חוקלה ירתאב וא/ו "קזב- 'בח ירתאב
 תוארל ןתינ "תנרפס" תשר לש יללכ רואת

 דואשקו םא דויצ לע תססובמ תשרה .3 'סמ דויצב

 תיצרא המרב תשר תרקבו בקעמ תודמע תללוכו

 .תיזוחמ המרבו

 -צמאב) :סה חוקלה תורישל סינותנה יקיפא
 :(11אא | בברמ תוע

 38.6 דע 50 לש בצקב תינורכניסא תרושקת -
 שיבא

 שדבא 512 דע 75 לש בצקב תינורכניס תרושקת -
 וא ןזואמ) או -5דסו!4 ./35 .ת5פ 4 גוסמ סיקשמימ -
 .(ןזואמ אל

 .ס6< וא םדפ קשמימ -

 .סיקיפא 200 דע לש תלוביק -

 רישי רושיק 1

 יביטנרטלא ביתנ םע םיפקעמ ינו תועצמאב רושיק 2

 תדע
 הרקב

 םירבוחמה םינותנ יוק ןיב רושיק - 5 יסמ רויצ
 תשרל

 -למשח סינוכיסמ סישנאהו דויצה תנגה יכרוצמ

 לוז הזכ סדומ לש וריחמ ,ךכ בקע .תוערפהו סיי

 .תואה תרוצ יונישל סדומה ריחממ הברהב

 תשר ,סויה תמייקה תיגולנאה תשרה תמועל
 ,םינותנ תרבעה יווק תלזוה תרשפאמ תנרפיס
 תלדגהו תרוסמת דויצ ,םימדומה תולעב ןוכסח

 ללוכ ,סיינוריעניבהו םיימוקמה סיווקה תוכיא
 .םיפילחת סיביתנו יוביג ,הרקב

 -רקיע בוביר תומר שולש לע תססבתמ תשרה
 :תוי

 ;(א תשר תת) :ג המר

 ;(8 תשר תת) 8 המר

 .יפקיה דויצ - 6 המר

 \ תשו-זתת

 תנקתומו שזבמ 2 לש תרוסמת יבצקב תלעופ

 םילשורי ,הפיח ,ביבא-לת :ץראב תולודגה סירעב
 םישמשמ סיבברמה .(1 'סמ רויצ) עבשזראבו

 .סיירוזא סיימוקמ סיבברמכ

 תנרפיס תשר תורבחתה
 תוכועמו תותשרל
 :תווחא

 :תורישל סידמועה תרוסמת יקרוע
 4.8 לש םיבצק סוחתב תינורכניס תרושקת -
 .שדבמ 2-ל שיבא
 .ססץ ,6703 ,פ54: סיקשמימ -
 8 דע לש ללוכ בצקב ,בברמ לכל םיקרוע 10 דע -
 .שדבמ

 ,תיווק תרוסמתל המיאתמ תשרה תלועפ
 -וסמתה דויצל רבחתמ בברמה .ןיוול וא לגורקימ
 :תומר יתשמ תחאב תיתרפסה תר
 .(₪גפ83 דודיק) 6703 קשמימב ש"במ 2 לש המרב -
 76.30 בברמ תועצמאב ש"בא 64 לש המרב -
 -רפס עדימו עמש תרוסמת בובירל שמשל לוכיש
 .ית



 תשרל תורבחתה
 תנארשי

 -חרה תא הגיצמ 4 רויצב תאבומה תורשפאה
 ,תנרפיס ךרד ריבעהל ןתינש סיתורשה ןווגימ תב
 סילוקוטורפ יריממ תרזעב ,ןכ ומכ .ח:\טד<א ןוגכ
 רשק רוציל ןתינ א :5דט(.טדמאדו דדנן.טא-דטו דשא

 .לזבו יצרא סקלט תשיק סע'סג
 :י"ע רקיעב ןייפואמה תורש אוה זו ויזפ\-ה
 שדלס 2400 תוריהמב תיתרפיס תרוסמת

 906.0816אדמשפ דשאד ד גאפצו!88וסא  \ד:םדו( גו

 .גאס ₪08120%ז גו
 הלעפה סע תחא הנועבו תעב רודיש תורשפא
 תימוקמ

 ;םיטסקט רובע ימינפ ןורכיז

 .םיינקית תרושקת ילוקוטורפ -

 תשרל רושיק תוטיש
 תנרפיס

 תויורשפא יתש תא תוארל ןתינ 5 'סמ רויצב

 תשרל םירבוחמה סינותנה יוק ןיב רושיק

 .סיבברמ גוז ןיב רישי רושיק -

 תועצמאב םיבברמ רפסמ ךרד ,ףיקע רושיק

 (8ו"גפצו ףסעמ

 -ושימ ינשב הבחרה תויורשפא תודמוע תשרל
 :סיר

 תמוצ לכ תבחרה .א

 .םיבברמה תשר תבחרה .ב
 תבחרה ידע וא עוציבל ןתינ תמוצ לכ תבחרה

 יזע תירלודומ הרוצב בברמב סיקיפאה תומכ
 יוק 200 דע) סיפסונ קשמימ יסיטרכ תפסוה

 סיבברמה תומכ תלדגה יזע וא (רתאב םסינותנ

 םיימוקמ סיקרוע תועצמאב סירושיק ידע רתאב

 תמוצכ וידחי סיגהנתמה (ש"במ 2) הובג בצקב

 יווק 200-מ רתויב הכימת תגשהל תשרב דיחי

 .(6 'סמ רויצ) רתאב סינותנ

 -מצ תפסוה ידע עוציבל תנתינ תשרה תבחרה

 -שמה ידע השורדה היגולופוטב םירושיקו סית

 הנבמ .בברמה לש אּוטודווטא-ה תונוכתב שמת

 -ופכ תודיחיו סייביטנרטלא סיביתנ ללוכ תשרה

 רשקה תונימזו חונימא תלדגהל תול

 םינותנ תוכועמ בוליש
 םיתורשו

 תויורשפא לש המגוד הארמ 7 'סמ רויצ

 ןתינש סיתורשהו תשרה לש סייונמ ןיב תורבחתה

 םיתורשו םינותנ תוכרעמ בוליש -7 יסמ רויצ

 םיבברמ 3 םע תמוצ םיבברמ 2 םע תמוצ

 םיבברמ 4 םע תמוצ

 תשרל םיבברמה רושיק - 6 יסמ רויצ

 סגדג-סשפא-שסוספ - סדומ תרזעב) רוביד :ריבעהל

 ."וכו שדספססדמא דמו םדמא ,(םסש

 תשרה ימושי
 תורשה לש ןושארה חוקלה אוה סיפה לעפמ

 .יזכרמה בשחמל סינכוד 1300 רבחי אוהו תנרפיס
 סכח ףוסמ ןקתוי ,סיפה לעפמ ינכודמ דחא לכב
 תנרפיס תורש דקומל ליגר ןופלט וקב רבוחיו
 וקב םיפוסמה לכ ובתוני סשמו (שרוכ) א"תב
 .סיפה לעפמ לש יזכרמה בשחמל דחוימ

 לוהינל ןה ושמשי סיפה לעפמ ןכודב םיפוסמה

 ןהו ,ןכודה לעב לש יאלמהו םיפסכה ,תוריכמה

 .יתימא ןמזב תוינורטקלא תולרגה לוהינל

 תומייקה תולרגהה סוקמב ואובי ולא תולרגה

 -קתי ןכודה לעב .סיסיטרכה דורג תוטישב סויה

 -כרמה בשחמב הלרגה ליעפיו בשחמה לע דוק קת

 -מב .םיסיטרכה דורג תטישב הלרגה סוקמב ,יז
 הכז םסא תוקלל העדוהה גצה לע עיפות סוק

 .סוכס הזיאבו
 יבח תא םסג ןייצל שי סייופצה תוחוקלה ןיב

 א "דגאז
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 ילבכב היזיולט
 ץראב הקיקחו

 תונקתו םינוקית
 םילבכב היזיולטל

 ראב סייונמו סילבכב היזיולטה תסנכה
 תרושקתה דרשמ תוינידמ לש האצות איה
 קזבה קוחל 4 'סמ ןוקיתב יוטיב ידיל האבו
 ,1987 רבמבוג קזבה תונקת ,1986 טסוגוא

 . 1988 ילוימ קזבה קוחל 5 'סמ ןוקיתו
 רתוי עודיה ,קזבה קוחל 4 'סמ ןוקיתב

 ןיב תויוצמ ,'םילבכב היזיולטה קוח' סשב

 :תואבה תורדגהה רתיה
 -כמב ועבקנ ויתולובגש יפרגואיג סוחת - רוזא
 .סילבכ ירודישל ןויכז ןתמל זר
 םילעפומו סיאצמנ ובש סוקמה - לועפת דקומ
 םירחא סיעצמאו סילבכ ירודישל םיעצמאה

 ןכו יונמל םסינוש סיתוריש ןתמ םירשפאמה
 .ריוואהמ םיטלקנה סירודישה וב סינזומ
 לכו םילצפמ ,םירבגמ ,םילבכ - סילבכ תטר
 םיאצמנה ,יטוחלא דויצ תוברל ,רחא ןקתה
 קלח סיווהמהו יונמה ירדח דע לועפת דקוממ
 .רודיש תנחתמ
 סינתינה היזיולט ירודיש - םילבכ ירודיש

 לועפת דקומ תועצמאב םיצפומה ,רוביצל
 -ינה םירחא םיתוריש תוברל ,םילבכ תשרו

 .תשרה תועצמאב םינת
 וא שמשמה ןקתה וא ןקתימ - רודיש תנחת
 תוברל ,םירודיש יכרוצל רקיעב שמשל דעוימה
 .םילבכ תשרו לועפת דקומ
 .ןויכז לביקש ימ - ןויכז ילעב
 סשל ןויכז לעב םע סכסהב רשקתהשיימ -יונמ
 .ויתוריש תלבקו וירודיש תטילק

 ואכ"לט תר תוטצמאב ןפלואמ םירודיש -2 יסמ דויצ
 תחלצ הנטנא תוטצמאב ,ןיוולמ הטילק |

 הזיולט ירודישו םילבכ ירודיש - םירודיש
 "  .ןיוול תועצמאב

 -ול תועצמאב היזיולט ירודישל ןויכז לעב
 לש םילבכ תשר תועצמאב וירודיש תא ץיפי ןיו

 .סילבכ ירודישל ןויכז לעב
 תלבק יאנת תא ןוקיתה רידגמ ןכ"ומכ

 יבמופ זרכמ יפ-לע ,םילבכ ירודישל ןויכז

 .תמסרפמ סילבכ ירודישל הצעומהש
 -ימח םהב ,סירבח 11-מ תבכרומ הצעומה

 יפל דחא תוחפל םיללוכה הלשממה יגיצנ הש
 סיינש תוחפלו תוברתהו ךוניחה רש תצלמה

 סירחאה השישה .תרושקתה רש תצלמה יפל
 סהילע ץילמהש סינש סהב ,רוביצ יגיצנ סה
 סיגציימה םיינש ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 יגיצ) םהש סיינשו םינכרצה תא רשה תעדל
 -ילע צילמהש תוברתהו ךוניחה סוחתב םיפוג
 הצעומה שאר-בשוי .תוברתהו ךוניחה רש סה
 .תרושקתה רש גיצנ אוה

 -ידמ תעיבק :הצעומה לש הידיקפת ןיב
 ,סנכות ,םהיאשונ ,םירודישה יגוס יבגל תוינ
 סירודיש םויק ;םהידעומ םפקיה ,םתמר
 תוירוקמ תוקפה דודיע ;סירוזאב סייתליהק
 -סמב ןרודיש תועצמאב רתיה ןיב ,תוינכות לש
 -ודישה עוציב לע חוקיפ ;סירוזא לש יברימ רפ
 -רפ ;תונויכז ילעב ידיב סיתורישה ןתמו סיר
 תדעו שמשל ;תונויכז ןתמל סיזרכמ סוס
 .דועו ,םיזרכמה

 רשה תאמ לביקש סדאה אוה "ןויכזה לעב*
 הז קוח יפל) ןוישרב בייח וניא ןויכז לעב .ןויכז

 ,יאשר רשה .(יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ יפלו

 ןויכסב עובקל ,הצעומב תוצעייתה רחאל

2 ₪ 
 ל לט

 תורשפא ;רודישה תנחת יטרפימ :ןוגכ םיאנת
 -רל ,םיפסונ םישומישל הנחתה לש התמאתה
 תשרל הרוביח ;סיינוויכ-וד םירודיש תוב
 ;תומייק קזב תויתשתב שומישלו רתוי הבחר
 םתרבעה ,סירודיש תטילקל סיכרדו סיעצמא
 רודישה תנחת לש חותיפה בצק ;םתצפהו
 רודישה תנחת לש התלעפה יכרד ;הפקיהו
 איצמהל ןויכז לעב לעש תויוברע ;הלוהינו
 יאנת יוניש ;ןויכזה יאנת יולימ תחטבה סשל
 -ובוח ;התכראה תוברל ,ןויכז תפוקת ;ןויכזה
 ןתיש סיורישל עגונה לכב ןויכז לעב לש וית
 לש תכרעמו רודיש תנחת לש הבוליש ;וייונמל
 תויושרה קוח יפל סקוהש ירוזא ןרות
 (וידר/היזיוולט תונטנאל ןרות) תוימוקמה
 תכרעמ לעבו ןויכז לעב ןיב םייפסכ סירדסהו
 לש סיטרפימו סינקת ,תונקת תעיבק ;תאזכ
 -חא םינקתהו לועפת ידקומ ,םילבכ תותשר
 לוטיב ;םסילבכ ירודיש יכרוצל םישמשמה סיר
 .'וכו ותלדגה ,ןויכז

 ,תונויכז ,םיזרכמ :סירידגמ קזבה תונקתב
 ,ירוזא ןרות תכרעמו רודיש תנחת בוליש
 יללכו סילבכ תותשר לש סיטרפימו סינקת
 .קזבה

 יפכ םירוזאל סה םילבכ ירודישל םיזרכמה
 תא .(תונויכז) קזבה תונקתב רשה עבוקש
 תדעו תעבוק םיזרכמה סוסרפל סידעומהו
 תדעוב התבשב הצעומה איהש ,םיזוכמה
 .םיזרכמ

 -תע השולשב ,העדוהב םסרפתמ זרכמה
 הבו ,ץראב םיספדנה תוחפל םיימוי סינו
 סחייתמ וילאש רוזאה . :תוחפל סיטרופמ



 תלבקל דעומהו סוקמה ;ויתולובגו זרכמה
 דעב סלשל שיש םסולשתה ;זוכמה יכמסמ
 -גהל םידעומהו סוקמה ;זרכמה יכמסמ תלבק
 .תועצה תשגהל ןורחאה דעומה ןכו תועצה תש

 -שהל שקבמה סדא לכל האיצממ הדעוה
 תשגהל להונ :זרכמה יכמסמ תא זרכמב ףתת
 לש ויאנת ירקיע ;רוזאה תולובג רואית ;העצה
 -צהה .'וכו העצה תשגהל יטרפ ספוט ;ןויכזה
 ידרשמב הלבקל ךמסוהש ימ ידיל תרסמנ הע

 .העדוהב ומסרופש יפכ דעומבו סוקמב הדעוה
 ,תועצהה תחיתפ ילהנ סג ועבקנ תונקתב

 \ ."וכו הכוזה לע תובושתה ןתמ
 ןיב םירדגומ ,תונויכז רובע קזב תונקתב

 :רתיה
 היייוולט ירודישל תורישה להנמ - להנמה
 .תרושקתה דרשמב סייונמלו סילבכב
 שומיש תוכז לביקש ימ - שומיש תוכז לעב
 .םילבכ תשר לש קיפאב
 תויהל השקבב ןויכז לעב לא הנפש ימ - שקבמ
 .רוזאה סוחתב יונמ
 -ישה תנחת תמקהל תינכות - תיסדנה תינכות
 זרכמה יאנת יפל זרכמב הכוז שיגהש רוד
 .להנמה ידיב הרשואשו

 תנחת תמקהל סיאנתה סירדגומ ןכ-ומכ
 -בכב רודישל ןויכז לעב י"ע התלעפהו רודישה
 יפלכ ןויכזה לעב לש ויתויוכמסו ויתובוח ;סיל
 -ספה ;םימולשתב יונמה בויח תוטיש ;וייונמ
 הקוזחת ;ושודיחו יונמל רודיש תוריש תק
 ימד ;יונמל םימולשת רזחה ;תולקתב לופיטו
 -זה לעבש סירחא סימולשתו סיגולמת ,ןויכז

 .דועו הלשממל בייח ןויכ
 סילבכב היזיוולט ירודישל תורישה להנמ

 אוהש ימ וא) תרושקתה דרשמבש סייונמלו
 לכל ריבס ןמז לכב סנכיהל יאשר ,(ךכל ךימסמ
 לע חקפל ידכ רודיש תנחת וא ןפלוא ,ןקתימ
 יולימ לעו ,תונקתו קוחה תוארוה לש ןעוציב
 .ןויכזה יאנת

 תוחוד להנמל איצמהל ךירצ ןויכזה לעב
 - םיטרפמו תינכות ,םיכמסמ ,םייתפוקת
 ועבקנש יפכ תנוכתמבו תורידתב ,םידעומב
 .ןויכזב ךכל

 רפסמ סירדגומ ,תונקתה לש 'תפסות'ב
 .סהיתולובגו ןויכז ירוזא

 לש סיטרפימו סינקת - קזבה תונקת'ב
 :ןוגכ דוסי יגשומ םירדגומ ,'סילבכ תותשר
 ;ינשמ לועפת דקומ ;הקולח דקומ ;ןפלוא
 ךולה ביתנ ;םילבכ תכרעמ ;ישאר לועפת דקומ

 ₪ ו ל
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 ספ בחור ;ינושילשו ינשמ ,ישאר קרוע ;רוזחו
 תכרעמב תותוא תרבעהל סירדת סוחת אוה)
 -עממ קלח הווהמה ןקתה) קשימ דויצ (סילבכ
 ירדחב סירודיש תטילקל דעוימהו סילבכ תכר
 טעמלו םיקיפא ריממו חנעפמ תוברל ,יונמה

 "ןז וק' ;(ואידיו וא וידר ,היזיוולטה טלקמ
 ,יטיפ יעצמאב תותוא תרבעהל תרוסמת ביתנ)
 יטפוא ביס וא 6 ילאיסקאוק לבכ תוברל
 .(םילבכ תכרעממ קלח הווהמו

 -יניב ,םיטרפימו סינקת סירדגומ ,ןכ-ומכ
 :םה

 תרוסמת תלעפה רשפאת סילבכה תכרעמ <
 .רוזחו ךולה ביתנב תותוא
 צרה-הגמ 400 היהי ךולה ביתנב ספה בחור *

 -הגמ 20 היהי רוזח ביתנב ספה בחור ;תוחפל
 .תוחפל רה

 -ודיש לש תינמז-וב הצפהל םיקיפאה רפסמ <
 רובע 24 תוחפל היהי ךולה ביתנב סילבכ יר

 רדת ןונפאב וידר תרבעהל 18-ו היזיוולט
 .ינופואירטס
 סילבכה תכרעמ אצומב היזיוולטה תותוא 6

 .ק4/0 וא ;ג8 תטישב ולבקתי

 ,םסירדת סוחת תלבט תנתינ 'תפסות'ב
 לג רדת ,קיפא לכ לש ספה בחורו רודיש קיפא
 ןויצ שי ,ןכזומכ .עבצו לוק ,הנומת אשונ
 קפסה ,םירדת ימוחת לש םירוסיאל דחוימ
 ."וכו תויטנגמורטקלא תוערפה ,ןרקומ

 העיגנ שי - ןויכז לעב ירודיש - קזב יללכב
 הקפה ;שומיש תוכז לעב רוזא :ומכ סיאשונל

 ירודיש ;רזוח רדשימ ;רדשימ ;היונקו תירוקמ
 :םירודישה יגוסל תוסחייתה שי כ"ומכ .ןיוול

 ירודישו וידרה ירודיש םהש הבוח ירודיש
 רוביצל קוח לכ יפל סירדושמה היזיולטה

 .ריוואהמ הטילקל סינתינהו לארשיב
 םירודיש סג סיללוכה - סייסיסב סירודיש

 -יולט ,םילבכה תשר לש דחא קיפאב סיימצע
 .הבוח ירודיש ,תידומיל הי

 הצפה וא הרבעה סהש - סיינשמ סירודיש
 -צמאב ,םיימצע םירודיש סניאש םירודיש לש
 ,ןיוול ,הבוח ירודיש :תוברל ,םילבכ תשר תוע

 -ומיל היזיולט ,שומיש תוכז לעב לש סירודיש

 :תוברל ראל וחמ סרוקמש סירודיש .תיד
 סילבכ ירודישל ןויכז לעבש סיניוולמ סירודיש
 ."וכו סריבעהל השרוה

 .לש םירודישל סיגייס סיטרופמ ךשמהב
 הצעומהש תוזחמ וא סיטרס :ןוגכ ,ןויכז לעב
 -גצה תא הרשיא אל תוזחמו סיטרס תיווקיבל

 יבש שמ -ט104596 נד ד 150 ומ ו

 120 5: 2( תייק דדה + + <

 בלט רובע בחר"ספב (0641) תינד תכרעמ -3 סמ רויצ

 הלומעת ,הבעות רמוח ;ןיד לכ יפ-לע סת
 רמוח ;תינמואל וא תינעזג התסה ,תיתגלפמ
 תוכז וא םסירצוי תוכ% תרפה סושמ וב שיש
 .ןיד לכ לע םיעצבמ

 -ותב יכ חיטבהל ךירצ ןויכיז לעב ןכ-ומכ
 סדא תלפשה סושמ היהי אל סירודיש לש סנכ
 ;תדו אצומ ,םואל לשב םדא ינב תצובק וא
 תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב סדא יוזיב
 לש םימעטמ הילפאל התסה ;ול תוסחוימה
 .ןימו םואל תד ,אצומ ,עזג

 הנקתב יוטיב לבקמ תמוסרפ רוסיא םג
 לעב תובוח תרדגהל שדקומ דחוימ קלח .תאז

 סירודישה ימי :םיימצע סירודיש סויקב ןויכ+
 קויד ;(םירופיכה סוי טעמל ,הנשה תומי לכ)

 ;םנכת יפל םירודישב ןוזיא ;רדשימ ןכותב
 ורדושי אל הרקמ סושב) ליג יפל רודיש ידעומ
 לבס תוארמו ןימ ,תומילא תוללוכה תוינכת
 סירודישה תפש ;(22.00 העשה ינפל סישק

 תונמיהמ תוימוקמ תושדח ;תירבעל סוגרתו
 ."וכו ;תוקיודמו

 רקפהה ,םיימצעה םסירודישה ףקיה
 -וימ בל תמושת סילבקמ תימצעהו תירוקמה
 םירודישל .םירודישה תוינכות םגו ,תדח
 ,ס"נתמ ,יתליהק זכרמל םיכיישה סייתליהק

 סוחתב ותוליעפש ירוביצ דסומ לכו רפס תיב
 םסעטמ לעופ אלש ,חוור תורטמ אלל ,רוזאה

 תוליעפהשו ,תיטילופ הרטמ ןעמל וא הגלפמ
 ימוחתב רוזאב םיבשותה רוביצ ןעמל איה
 -ירב ,החוור ,טרופס ,תונמא ,ךוניח ,תוברת
 -אב רודיש חטבומ - הביבסה תוכיא וא תוא
 לעב י"ע סולשת אלל ,סיימצעה סירודישה קיפ
 הרקמב סולשת יאנת ,סירודישה ףקיה .ןויכז
 - הרואת הטלקה דויצ-ןפלואב שומיש לש
 ווינכותה תקידב ,תיתליהקה תינכתה רובע
 םירדסומ סה סג סרודיש ינפל ןויכזה לעב י"ע
 .הז קרפב

 םירודישה ןכות
 ירודישב םיימצעה
 ןיוול

 ,ןיוול ירודשל סירודישה ףקיה :םירדגומ
 יאשונ ,תימצעהו תירוקמה הקפהה ףקיה
 .תושדח ירודיש רוסיא ,תוינכותה

 וא לארשיב סרוקמש סיינשמ סירודישב
 ירודיש תרבעה םיחיטבמ לארשיל *צוחמ



 י

 לש וירודיש תצפה ,ןיוול ירודיש תצפה ,הבוח
 היזיולטה ירודיש תצפה ,שומיש תוכז לעב
 ,םירודישה ןכות ןינעל תוירחא ,תידומיל
 ירודישמ יתימא ןמזב ץוה רודיש תרבעה
 -ה,ןדרי ,סירצמ לש תיתכלממה היזיולטה

 ,ןונבלמ 'הוקתה לוקי תנחת לש ,ןוכיתה חרזמ

 תוצפומו גרובמסכולמ תורדושמה תוינכות
 יאפוריאה ןוגריא) טסלטו ןיוול תועצמאב

 תשרב ןיוולה ירודיש ,(םיניוול תרושקתל
 .תוצעומה תירבמ 7 טנוזירוג 4/רנויצטס

 ,םסיטלקומ סג תויהל םסילוכי ץוח ירודיש
 תרבעהל םסיגייסה ןיב .םימייוסמ סיאנתב
 -וכזה לעב תמכסהב ךרוצה סייק ץוח ירודיש
 תוינכותה תצפהל וא רודישל ןיוולב תוי
 -ודישל תורישה להנממ העדוה וא ,ותועצמאב
 רושיא ןתינ יכ סייונמלו סילבכב היזיולט יר
 ,רבדב עגונה יתשביה וא ימואלךיבה דוגיאה
 .תוינכותה תצפהל וא

 ןיב םירדסומ קזבה קוחל 5 יסמ ןוקיתב
 תמקה ןוגכ ,כ"לטל סירושק םסיניינע ,רתיה

 ןתינ אלש רוזיאב ןולמ יתב י"ע תוימצע תותשר
 .כ"לט ןויכז

 לע םג הלחוה יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ

 ,כ"לטה ןיינעב תוארוהַה ורהבוה :כילטה
 -עהל ךירצ ןויכז לעבש םיקיפאה רפסמ ןטקוה
 ?עויס' הריבעכ עבקנ ;םיינוציח םיפוגל דימ
 ילעב לע רסאנו ,(תמוסרפ ללוכ) כ"לט תונחתל
 .תוימוקמ תוקפה ךרוצל דגאתהל תונויכז
 תכרעמל תורבחתה תילילפ הריבעכ ועבקנ
 רבעמה רבדב תונקת ועבקנ ,הלובחתב כ"לט
 ."וכו ,כ"ללטל מ"לטמ הרישי הצפהמ

 םיינכט םיטביה רפסמ
 ןפלואמ תבכרומ סילבכב היזיולט תשר

 -יפ סע סיניוול זכרמ ,הרקב זכרמ ,םירודיש
 -וסמת תוכרעמו הטילק זכרמ ,םיניוול חוק
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 תיתשתה .הטילק דויצ ,םיתבל הצפה ,תר

 וא תכתמ ילבכמ ןה תבכרומ תיתרוסמתה

 םירצק סילג תרוצב ןהו םייטפוא סיביס

 -חל ידכ ,דקומה לש רברפה ירעל (לגורקימ)

 יסמ רויצ) םיקחרמל סילבכב תואצוהב ךוס

 תירבה-תוצראב לודגה שוקיבה בקע 0
 תרוסמת תוטיש וחתפתה סילבכב היזיוולטל
 לש לדוגו ךלוה ןווגימ תורשפאמה הטילקו
 .םיתוריש

 םירשפאמה סיריממ סימייק יונמה דצב
 קוחרמ תינורטקלא הרקב ,'היפצב סולשת*
 סולשתיל תורשפא םג ליכמה הזכ ריממ .'וכו
 לבקל הפוצה לש תויצפואה תא לידגמ ,"היפצב
 תודחוימ תוינכות ולש היזייוולטה עקרימ לע
 -שרל תועיגמ ולאש ינפל דוע ואידיו תוטלקל
 הליגר הרוצב כ-לט תות

 ,המגודל ,םירחא סישומיש
 .'תיבהמ תוינק' םה סילוכי הלאכ

 םיריממש

 לש תרקובמ הטילקו הצפה חיטבהל ידכ

 דויצ וחתיפ תורבח ,תורדושמה תוינכותה

 -יעב ,הטילקה דצב חונעיפו רודישה תנפצהל
 .רודיב תוינכות רובע רק

 תוינרדומ כ-לט תותשרש רחאמ ,ךכל ףסונ
 -טבאב ךרוצ שי ,סינותנ תרבעה סג תורשפאמ
 -צמאב םירבעומה סינותנה לש תינוחטב הח
 .ןיוול תוע

 אלל חונעיפ - 'תיטריפ' הטילק עונמל ידכ

 סידעצ םג םיטקננ - תשרה לעבמ רושיא
 .סיינורטקלא סגו םייטפשמ

 תלגוסמ היהת סילבכב היזיוולטהש ידכ
 ךרוצ שי ,תויורשפאה ןווגימ לכ תא תתל

 ךרד רבועה ספ-בחור לש רתוי ליעי שומישב

 תוטישהמ תחא סה סייטפוא םיביס .תשרה
 -הו תוריהמה תא לידגהל ןתינ סתועצמאבש
 .עדימה תרבעה לש קויד

 תוסינכמה ,ןפיו תפרצ ומכ ,תוצרא שי
 :-צעל תוחיטבמו לודג ףקיהב סייטפוא םסיביס
 הרבעה רשפאמ לודג ספ בחור .םילבכ תשר ןמ
 סינובו רובידו םינותנ ,תונומת לש תינמז-וב

 .תושדח תותשר

 -מתשמ ,קרמנד ןוגכ ,םירחא תומוקמב
 תותשרב סיקרוע רובע םייטפוא םיביסב סיש
 סילבכו (ינוניבו ישאר בותינב רשק) כ"לט
 רויצ) תימוקמ הצפה תכרעמב ,סיילאיסקאוק
 .(3 "סמ

 תא שדחמ תשרל תונכומ אלש תוצרא שי
 -ראב ןוגכ) סימייוסמ סירוזא וא ,ץראה לכ
 .תומייק תותשר רפשל סיפידעמו ,(בזה

 םייטפוא םיביסב שומישה בורקה דיתעב
 היזיוולט תטילקב דואמ ההובג תוכיא רשפאי
 ךא (אז0₪ קפהאתדסא ד[ םע5וסא) - (תונומת)
 זוזת היזיוולטה יטלקמ תיישעת םגש ךרוצ שי
 -לקמ ןורחאה ןמזב סלועב סימייק .הז ןוויכל

 .םירקי דאמ ןיידע סה לבא ,הלאכ סיט

 -תיה תא הלידגמ ואירטס תקיזומ תטילק

 לש תיתרפיס תרבעהב שומישה .כדלטה לש ןור
 ,תמרב הקיזומ תעימש תרשפאמ תותואה
 דחוימ דויצ תונקל ךרטצי יונמהש ילב טפמוק
 החיטבמ כ"לטה ךכב .ולאכ םיטילקת וא
 ,דואמ הבוט תוכיאב וידר תוינכות סייונמל
 סירשפאמ היזיוולט ירודישש הטישה התואב
 .תונומת תטילק

 ןויכיזה לעב לש לוקישל סאתהב ,ץראב
 תיתשתב שמתשהל לוכי אוה ,תשרה לש
 וא ,תדרפנ תיתשתב ,'קזב' בח לש תרושקתה
 םיביס לש תיתשת סע תבלושמ תישתשב
 .קזב 'בח לש המגודל ,סייטפוא

 יאדכ ,4 'סמ רויצב תוארל ןתינש יפכ
 -וריש לש בולישכ תרושקתה דיתע תא תוארל
 תרושקת חיטבהלו סיבאשמב ךוסחל ידכ סית
 .הלוזו הריהמ הנימא ,הבוט

 תונזמת ,םינותנ ,רוביד :םיתוריש בוליש - 4 יסמ רויצ
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 םילבכב היזיוולט
 םייונמל היזיוולטו

 התא ?סיטרס ?ואידיו-פופ ?טרופס ךתוא ןיינעמ ?היזיוולט יצורע רתוי תוארל ךנוצרב
 ןתינ הלא לכ תא ?הקוחרה וא הבורקה הביבסב הרוק המ תעדל ?ךתיבב סלתשהל הצור
 תוחתפתמה (מ"לט) סייונמל היזיוולטהו (כ"לט) סילבכב היזיוולטה תרזעב לבקל היהי
 .ונלצא סג התע ,לודג ףקיהב

 ,הילא רבחתהל רשפא ךיא ,הב טולקל רשפא סיצורע הזיא ,סילבכב היזיוולט יהמ
 .הלא תולאש לע הנוע רמאמה ?תויולעה ןהמ

 לש רתוי בחר ןווגימ לבקל לכוי ןכרצהו היזיוולטב הייפצה ילגרה תא הנשת כ"לטה
 ורבעי סיבר םידבועו ונתשי הדובעה יגהונש סיפוצו תואר סיקיחרמ שי .סיתוריש
 - שדחה ךוותה י"ע רשפאתיש ,יבשחוממה תיביב תרזובמ הדובעל סיזכורמ סידרשממ
 .סילבכב היזיוולטה

 סוקממ תיבה תא וכפהי הילימיסקפו תספדמ ,היזיוולט טלקמ ,ןופלט ,ישיא בשחמ
 .הסנרפו הריצי סוקמל סג ,דבלב החונמו סירוגמ

 םילבכה תכפהמ
 ב"הראב תמייק םילבכב היזיוולטה

 איה בזהראב .סינשב תורשע רבכ הפוריאבו

 סירבוחמ סויכו ,50-ה תונשב חתפתהל הלחה

 בא-יתב ןוילימ 67ו) בא-יתב ןוילימ 45-כ הילא

 (הדנקב סיפסונ

 תיטיא התיה תוחתפתההה הפוריאב

 תותשר חתפתהל וליחתה 1985-מ לחה .רתוי

 -קל תורשפאה ללגב רקיעב ,םילבכב היזיוולט

 סולשתב תודחוימ תוינכות ןתועצמאב טול

 .ףסונ

 תוטישו מ"לטו כ"לט
 תורחא היזיוולט

 סויה סילוכי ראב היזיוולט יטלקמ ילעב

 -ינה) ינשה ץורעה ,יללכה ץורעה תא טולקל

 תוצראמ תונחת תורדשמש סיצורע ןכו ,(ינויס

 דחוימ חנעפמ אצמנ סהיטלקמבש ימ .תונכש

 ."טסקטלטיה ירודיש תא סג טולקל םסילוכי

 פומ אוהו ,יסקטואידיו'ה אוה ףסונ תוריש
 -וצמ הז תוריש ץראב) ןופלטה תשר תועצמאב
 היטיוולט תוינכותב תופצל ןתינ ןכ-ומכ .(סצמ

 היזיוולטל רבחתהל וא ,ואידיו תוטלק תרזעב

 ."תיטריפ* םילבכב

 סילבכב היזיוולט לש יגולונכטה חותיפה

 הריחב תויורשפאל איבי תינייוול היזיוולטו

 יונמש היזיוולט תוינכות לש תונווגמו תובר

 -ירעמ) לודג אל סולשת תרומת .טולקל לוכי
 ןתינ (שדוחל רלוד 18-ל רלוד 12 ןיבש סיכ

 ראב :םיצורע לש לודג רפסמ טולקל היהי
 18-ו היטיוולט יצורע 24 ורשפאי תוכרעמה

 לש בחר ןווגימ רמולכ ,ינופואירטס וידר יצורע
 .הבוט תוכיאבו ,תוינכות

 ץואב כ"לט
 -ושקתה דרשמ כ"לט תונחת תמקה ךרוצל

 רוזא לכשכ סירוזא 31-ל הנידמה תא קליח תר

 דקומ היהי רוזא לכל .יטרפ עיקשמ י"ע לעפוומ

 רבחתהל סאה רוחבל לכוי רשא ,ולשמ לועפית

 תוינכותה תא רדשל ,סירחא לועפת ידקומל

 תוינכות ,תימוקמ הקפהב תוינכות ,תויללכה
 "וכו ואידיו ,תוטלחומ

 -אתומ ראב סילבכב היזיוולטה תותשר

 -ושקתב שומישל םסג אלא ,רודישל קר אל תוונ
 שדח דמימ ןתונ הז ינכט ןורתפ .תינוויכ-וד תר

 .הטילק םגו רודיש םג - הלא תותשרל

 כ"לטה תותשרב םייונמ תינכט הניחבימ

 תשרה תועצמאב ולכוי ישיא בשחמ סהל שיש
 קחשל ,ינורטקלא ראד ,סינותנ לבקלו חולשל

 -ייה .דועו תשרב סירחא סייונמ סע סיקחשמ

 ,םימזיב יולת ולא תויורשפא לש לעופב סוש

 רוביחלו תשרה חותיפב תוניינעתהה תדיונבו

 ,ןופלט ומכ תורחא תותשר סע הלא תותשר

 .("וכו תנרפס' ,'תנארשי') סינותנ
 500-כ איה ראב םסירוזאה לכל העקשהה

 -מו צ<ראהמ םה סיעיקשמהו ,רלוד ןוילימ
 סינש 14 לש הפוקתל סה תונויכיזה .לזוח

 -וסמ רוזאב הייסולכואה רוזיפב בשחתהבו

 יבגל ןויכיז תתל תרושקתה רש יאשר ,םיי

 הלעת אלש ,רתוי הכורא הפוקתל רוזא ותוא

 .סינש 18 לע
 ,םילבקמ סהש ןויכיזה תרומת ,םימזיה

 (תרושקתה דרשמ ךרד) הנידמל סלשל סיכירצ

 ידמ ח"ש םיפלא 10 הזל ףסונו ,ח"ש ףלא 0

 -ונמהמ ןה ,וטורב תוסנכההמ סילומגתו הנש

 היהת הנחתה .תמוסרפ ירודישמ ןהו סיי
 -בקמ סינש 5 ירחא קר תומוסרפ רדשל תיאכז

 תנשמ תרמוא תאז ,(1986 תנשב) קוחה תל

 ,תרושקתה רש לש ורושיאב הנתומ הזו ,1

 לש הלכלכה תדעוו הלשממה רושיא רחאל

 תסנכה

 תיסיסב תילכלכ הדיחימ בכרומ רוזא לכ

 -כש תוכרעה שיו בא-יתב 40,000-כ הווהונה

 -בכה תונחתל ופרטצי צראה תייסולכואמ %

 סיל

 -שחב וחקלנ סירוזא 31-ל צראה תקולחב

 ינוריע זכרמ :ןוגכ ,סינוירטירק רפסמ ןוב
 -זופמ סיבושיו םירברפ וביבסמו רוזאל ןיערגכ
 רוזאה יבושיי לש תיתליהק תודיחא ;סיר

 ."וכו

 לע איה סירוזאה רובע תונויכיזה תלבק

 םיפוג .םיזרכמ תועצמאב יתורחת סיסב
 דיגאת וא/ו תויתלשממ תורבח ,םייתלשמיממ

 -רכמב ףתתשהל סילוכי אל סייתלשממ סיד

 .סיז
 :םה סיזרכימב וכזש סירוזאהו תורבחה

 ןופצ) סילשורי - 'תושו בהז יצורע .1

 ,(קרב-ינב ללוכ) ןגזתמר ,הוקת-חתפ ,(םורדו

 .ןאש-תיבו

 לארשיל ל-יב תורודשת - .ל.ב.ת תרבח .2

 -דודשא ,ןוקריו ןולייא ביבא-לת - מ"עב

 .לאערזי-קמע ,ןולקשא
 .ברעמו חרזמ הפיח - מ"עב טנ לבכ .3

 ,תובוחר ,עבש-ראב - מ"עב .סא.יס.יא .4

 .וכע רושימ

 -ימרכ ,תולעמ ,צדללשאר - מ"עב סינווג .5

 .לא

 -תב - מ"עב סילבכב תרושקת תוכרעמ .6

 .הנומש-תירקו סי
 :םירוזאה רובע םיזרכימ ומסרופ ןכ-ומכ

 ,בגנה-רה ,לוכשא-באוי ,ןורשה םורד ,תליא

 .הלמרו דול ,הרדח ,תפצ ,ןולוח



 םייונמל היזיולט
 היזיולט תורש סג גוהנ תוצרא רפסמב

 .(םייונמל היזיולט ןלהל) ,?4ד.ץ ארקנש
 תוינכותב רוחבל לוכי יונמה הזכ תורישב
 םיליגרה סירודישב תולולכ ןניאש תודחוימ
 לע ףסונ סולשת תרומת םילבכב היזיולטה לש
 היזיולטב שומישה רובע ישדוחה סולשתה

 .םילבכב
 יפ לע דחוימ ץורעב תורדושמ תוינכותה

 .יונמה תעידיל םיאבומה םסינמז חולו תינכות
 ןעוממ חנעפ שי תיבב שמתשמה לצא
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 -צל ונוצר לע עידוהל לוכי "ונמה ותועצמאבש

 תרבעומ וז העדוה .תרחא וא וז תינכותב תופ

 תינכותה תא יונמל 'ררחשמה' לועפתה דקומל

 .הרובע ותוא בייחמ ןכו ןימזהש
 ךרעמ וקפסי סילבכב רודישל תונחתה

 תוטלקנה תונחתה לכ תא וללכיש םירודיש

 היסור ,הפוריאמ ןייוול תונחת ;ץראב סויכ
 ,םסידליל םידחוימ תוינכות יצורע ;ב-הראו

 -ודיש ,עונלוק יטרס ,רודיב ,טרופס תוינכות

 תונווגמ תוינכות ופיקיש תימצע הקפהב סיר
 ,תוברת ,תוימוקמ תושדח ,רוזאה יאשונב

 .'וכו ,יאנפ
 םג טולקל ולכוי תונחתה תינכט הניחבמ

 ישעמ ןפואב לבא ,ברע תוצראמ ןייוול ירודיש
 , .הקידב ןיידע בייח הז אשונ

 שדוחל חש 30 תוביבסב ויהי יונמה ימד
 סולשת סלשל ךרטצי יונמה סיטרס ץורע רובעו
 -דח הנקתה ימד סלשי יונמה ןכזומכ .ףסונ
 ללוכ ,םילבכה תשרל רוביח רובע סיימעפ
 רובע סלשי כדומכ .דחא עקת-תיב לש ותנקתה

 ןקתה לכ וא סיקיפא ריממ ,חנעפ תנקתה +

 .םיפסונ סירודיש תטילקל שורדה רחא



 ךרדל חאצוי - ץראב םילבכב היזיוולטה
 יצרא ףקיהב םילבכב היזיוולטל טקייורפה
 ןדיעל לארשי תנידמ תסינכל רעש הווהמ
 קלח אוהו ,תינרדומ-תינורטקלא תרושקת
 .ונימי לש 'עדימה תכיפהמ'מ
 500-כ לש העקשה ףקיהב םכתסמה ,טקייורפה
 םימזי לש תועקשה לע ססובמ ,רלוד ןוילימ
 .ל''וחמו ץראהמ םייטרפ
 ירודשל הצעומה םע דחי תרושקתה דרשמ
 לככ אוהש ,טקייורפה תא םילהנמ ,םילבכ
 םילבכב היזיוולטה קושב םיביטקרטאהמ הארנה
 : .ימלועה
 ,ץראה לכב תינויוושו הכוט הטילק ךרוצל
 ,(!1 'סמ רויצ) םירוזא 31-ל הנידמה הקלוח
 תביתכל דע) רוזאו רוזא לכל םיזרכמ ואיצוהו
 םיזרכמה ומסרופ םירוזא 26: רובע ,רמאמה
 .םיכוזה וזרכוה רבכ םהמ 19 רובעו

 ךות רתיה ןיב ,השענ םיזרכמה םוסריפל לוקישה
 םייביטקרטא תוחפה םירוזאה לש םיפוריצ
 םירוזאל (ןיסולכוא ילדו םיקחורמ)
 רוזא לכ לש עצוממהשכ ,רתוי םייביטקרטאה
 .בא-יתב 40.000 ךרעב אוה
 תיתשתה תחנהל הבוחה הלח תונויכיזה ילעב לע
 .םיתורישהו תוינכותה ןתמל םגו
 םע ,הנש 15-12 ןיב אוה תונויכיזה ףקות
 הושיא יפל ,תופסונ םינש 4-ל הכראה תורשפא
 * .תורישה ביט ילוקיש יפלו ,תרושקתה רש

 תיצחמ ףוס דע ואצי םיזרכמה לכש ,ןנכותמ
 (ןקלח וא) תונושארה תותשרהו 1989 תנש
 .הנשה דוע לועפל וליחתי
 וריבעיש םיתורישהו תוינכותהמ המכ ןלהל

 תורבחתה יאנת ,כ''לט תותשר ךרד םייונימל

 םולשת תפסותב םידחוימ םיתוריש ,םולשתו

 הכה

 כ"לטב םירודיועו תוינכות

 24 תוחפל רדשל ולכוי ץראב כ''לטה תותשר

 ינופוירטס וידר תוינכות 18-ו היזיוולט תוינכות

 .תינמז-וב
 .הלא תוינכות ןיב הריחב תורשפא היהת יונמל

 תול תא םסרפי כ"לט ירודישל ןויכיזה לעב

 םינותיעב שארמ עובש ידמ יעובשה תוינכותה

 העדוה תועצמאב ןכו ,רוזאב םיצפומה םיימוקמ

 םינמז חול ,םיימצעה וירודישב רדושתש

 .רדשי םהב םיקיפאהו
 ,שקבמ לכל ןויכיזה לעב איצמי ,ךכל ףסונ
 רשואיש) ינועבר תוינכות חול ,םולשת תרומת
 .(םילככב םירודישל הצעומה י"'ע ןכל םדוק
 םאתהב םירדסומ ,ןויכזה ילעב לש םירודישה
 חיימשתה-מ (ןויכיז לעב ירודיש) 'קזבה יללכ'ל
 ,5064 תונקתה ץבוקב םיעיפומ םהש יפכ (1987)
 :םיגוס רפסמל םיקלחתמ םירודישה ויפל
 םירדושמה ,היזיוולט ירודיש םה :הכוח ירודיש
 .ריוואהמ הטילקל םינתינהו לארשיב רוביצל

 .רדת ןונפאב וידרה ירודיש ןכ-ומכ
 תנוכתמב םיתורישו ץבקימ :םייפיסב םירודיש
 :םיללוכהו ול ןתינש ןויכיזה לעבל העָבקנש
 תשר לש דחא קיפאב םיימצע םירודיש <
 .םילבכה
 רוקמש םירודיש םה - 'םיימצע םירודיש!
 הקפהמ) ,ןויכיזה לעב לש ןפלוא אוה םרודיש
 .(הייונק הקפה וא תימצע

 הינוונ

 ןויכיז ירוזאל ץראה תקולח

 לייב סי; 6

 תלדו

 ןורשה םורד .וז ןועצ םילשורי .א

 הווקח ווחפ 8 םורד םילשורי .2
 . 0 ]| הנרפ -  ןלונ ₪

 ןוקרי ביבא לוו .ג0 הנומש תירק 4
 '* ןוליא ,ביבו לח ו וופצ .03 -

 : םי חב 2 תרנכ
 . ןולוח .3 ןאש !ויב .סז

 ןויצל ןושאר 4 לאשרו* .סס
 דול , הלונר .3 וכע רושדנ .5

 תוכוחר 26 ' תולעוכ .וס

 וו..- ןולקשא רורשא :ז + . לאדכרכ .וו

 7" לוכשא באוי .29* <. תוירקה
 ע,בש ראב 5 ,תרומ הפיח 3

 בווה רה 0 ברעמ הפיח .4
 חליא ו הרווו ו
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 .תידומילה היזיוולטה ירודיש =
 .הבוח ירודיש <

 הצפה וא הרבעה םיווהמה - םיינשמ םירודיש <
 תשרב םיימצע םירודיש םניאש םירודיש לש
 תוכז לעב לש םירודיש :הבוח ירודיש :םילבכ
 לש קיפאב (שומיש תוכז לביקש ימ) שומיש
 .(קוח יפל ,םילבכ תשר
 תועצמאב הזיוולט ירודיש) ןיוול ירודיש =
 .(קוחל םאתהב ,ןיוול
 . .תידומילה היזיוולטה ירודיש =
 תוברל ,לארשיל ץוחמ םרוקמש םירודיש <
 ירודישל ןויכיזה לעבש םיניוולמ םירודיש
 .םריבעהל השרוה םילבכ
 לכב ןויכיזה לעב רדשי םיימצעה םירודישה תא
 רודישה ;תירבעב (רופיכ םוי טעמל) הנשה תומי
 הפשב וניא ותצקמ וא ולוכש ,הייונק הקפהמ
 טרפ) תירבעל תילילמת םגרותי ,תירבעה
 תינכותה הב הפש דמלל םידעוימה םירודישל
 תפשב רבודה רוביצל דעוימ וא ,תרדושמ
 וא םיריש ,ןכ-ומכ .םירייתל דעוימ וא רודישה
 יאשר ,הייונק הקפהמ טרופס תוינכות .הקיסומ
 רואיתו תוניירק ירבדב ןתוולל ןויכיז לעב
 .תירבעב ,דבלב
 ןויכיזה רוזאל תוסחייתמה תוימוקמ תושדח
 םינמיהמ תויהל םיבייח םירודישה .דבלב
 םיעצמא טוקנל ךירצ ןויכיזה לעב .םיקייודמו
 .(םרודיש דעומ ךכ לשב תוחדל וליפא) םתומיאל
 םוחתב תויוליעפ :רוזאה יניינעב םירודיש
 ךוניח ,השרומ ,תונמא ,הריצי ,תובדנתהה
 תונמאו תוברת יעוריא לש הריקס ןכו תוברתו
 םייתליהק םיזכרמ וא רפס-יתב תוליעפ ;רוזאב
 ,טרופס יפנע ,םינושה דומילה ימוחתב רוזאב
 תוינכות :רוזאה יבשות לש םיביבחתו םיגוח
 תוכיא ,החפשמלו תיבל ,רוזאה ישישקל
 .'וכו רוזאב םיילפיצינומ םיתורישו הביבסה

 לש םאה תפשש םירוזאב :תיכרעכ םירודיש
 רדשי ,תיברע איה םיכשותה ןמ 25% תוחפל
 הפשב תוימוקמ תושדח רוזאב ןויכיזה לעב
 אלו עוכש ידמ תוינכות עברא תוחפל ,תיברעה
 .תינכות לכ תוקד 15-מ תוחפ
 ךרואב טרס רדושי ,שדוחב םעפ תוחפל ,ןכ-ומכ
 ןרקוי רודישה ךלהמב) תיברעה הפשב אלמ
 .(תירבעל ילילמת םוגרת
 תוחפל תוינכות שולש :הקיסומ תוינכות <
 .םיירבע םינומזפו םיריש ןה ןהיניבמ םייתשש

 םירודיועה לש םנכוח

 :ל דחוימ םוקמ שדקומ ,םיימצעה םירודישב
 אלל ,רדשי ןויכיזה לעב - םייתליהק םירודיש
 תוינכות ,םיימצעה םירודישה קיפאב ,םולשת
 ,יתליהק זכרמ) יתליהק דסומ קיפהש תוטלקומ
 םהבש םיירוביצ תודסומ ,רפס-תיב ,ס'"נתמ

 ,חוור תורטמ אלל ,תירוזא תיוליעפ םימייק .
 ,החוור ,טרופס ,תונמא ,ךוניח ,תוברת ימוחתב

 .('וכו תואירב "

 לארשיכ םרוקמש םיינשמ םירודיש
 ,יתימא ןמזב רדשי ןויכיזה לעבש תוינכות <
 .הבוחה ירודיש תא הכירע וא העיטק לכ אלל
 ךירצ ,םילבכה תשר יקיפאמ דחוימ קיפא <
 רובע םילככ ירודישל ןויכיזה לעב תוצקהל
 ,ןיוול ירודישל ןויכיזה לעב לש וירודיש תצפה
 .רוזאב וירודיש תא ץיפהל ידכ



 תשר יקיפאמ דחא הצקי ןויכיזה:לעב ,ןכ-ומכ
 .תידומילה היזיוולטה ירודישל ,ולש םילבכה

 ץוחלמ םרוקעוע םירודיוע

 : לארועיל
 רוביצל םינתינה םירודיש םה - ץוח ירודיש
 ,ריוואה ןמ םיטלקנהו לארשיל ץוחמ םרוקמש
 :יתימא ןמזב םיניוולמ םירודיש :תוברל
 .םירצמ לש תיתכלממה היזיוולטה ירודיש <
 .ןדרי לש תיתכלממה היזיוולטה ירודיש <
 תנחת לש אווסו.ם ₪457 היזיוולטה ירודיש =
 .ןונבלמ .'הווקתה לוק'

 7 טנוזירוא 4/רנויצטס תשרב ןיוולה ירודיש =
 .תוצעומה-תירבמ
 .ןיסירפק לש היזיוולטה ירודיש <
 תוצפומו גרובמסכולמ תורדושמה תוינכות <
 יאפוריאה ןוגראה - 'טסלסוי' .ןיוול תועצמאב
 םג ןיוולה ותוא תועצמאב םיניוול תרושקתל
 :תואבה תונידמהמ
 5טקםמ 0אגאאמ 2 + א6[105 - הילגנא .א
 9% 8סא (וא)
 9 5אצ סוג אא 1 (1₪1)
 9 דצמ גד5 04אאם 9 (151)
 % שס[.סאםד (1₪1) בי'הרא .ב
 % 81 שאס 15 (!₪1) הילטיא .ג
 9 ךשמ - | 27 (1₪4) דרפס .ד
 % ד5 10 (151) הינמרג .ה
 9% 5 2 (ו)
 % דו ן₪)
 % ץזז.אואשד 7 (1₪1) היגלב ו
 9 דס[.501.08 26 הירציווש .ז
 - טסלטניא ןיוול תועצמאב תוצפומה תוינכות <
 ,םיניול תרושקתל | ימואלניבה | ןוגראה
 אא 16( ?11).ב''הרא .א :תואבה תונידמהמ
.6 

 9 ספ סאשד (צג ₪11)
 דשום 5 (אאוק אוו516808) 5 (\ג הינמרג .ב
(₪2 9 
 9% פד 0
 9 ד.א.די. 1+11 (צ= 7) היקרוס .ג
 2 6 115 4 (/גפ 11) הלי'צ ד
 6 (/4[ 12) היפויתא .ה
 :םוקלט ןיוול תועצאב תוצפומה תוינכות =
 . 7.6 ג סזאס 23% (דם1.5ם1-00% =1)
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 םילבכב היזיבלטל בשחמה תא רושקל

 9 סוגאאש5 1 (דפום00א-ו =1)
 9 או 6 24 (ד51.ם00א-ו =1)
 ,טאסניי'צ ןיוול תועצמאב תוצפומה תוינכות (9
 .יניסה ןיוולה
 9 01א8-1
 9 א 2
 9 ואגב ד
 תא תונשל תיאשר םילבכ ירודישל הצעומה
 עורגל וא ףיסוהל ,ל"'גה ץוחה ירודיש תמישר
 ילעב לכל ךכ לע העדוה ןתמ תועצמאב ,הנממ
 העיפומה העדוה) םילבכ ירודישל תונויכזה
 .(תומושרב ,םימוסרפה טוקליב

 ינסומ ךרע ילעב םיתוריש
 כיילט תועצמאב

 ןויכיזה לעב יאשר ,םייסיסבה םיתורישל ףסונב
 םיתוריש תלעפהל דחוימ ןוישרל השקב שיגהל
 תוינק ,תיתיב תואקנב .:ןוגכ ,ףסומ ךרע ילעב
 ,סקטלט ,סקטואידיו ,ינורטקלא ראוד ,תיבהמ
 .יוכו
 קלח קפסל ולכוי םילככב הזייוולטה תותשר
 ,הלדגו תכלוהה םינותנ תרבעהל תושירדמ רכינ
 יא תווהל םילוכיו יתיישעתהו יקסיעה רזגימב
 !85סא :םשב םלועב העודיה תמדקתמ תרושקת
 - זאדםסמהדמס 8אסהסמהאס סוסוזג%
 לש רתוי םדקתמ בלש םהש ,אםדאסאאפ

 .תויתרפיס תותשרב םיתוריש בוליש .
 תועצמאב ולא תותשר ןיב רשק רוציל ןתינ
 .םמצע ןיבל ןניב וא תוירוביצה תותשרה
 .חלצומ הארנ דיתעהו תמייק היגולונכטה



 יבועחל  תרוועקה
 םילבכב היזיולטו

 -תהל הליחתמ (כ"לט ןלהל) סילבכב היזיולטה

 רבכ תורחא תוצראבש העשב תאזו ,לארשיב חתפ
 לשב תרבוגו .תכלוה אשונב תוניינעתהה .הססבתה
 -שת הווהמה ,וז השדח הידמב ןומטה לאיצנטופה
 סייתליהק םיתורש :ומכ תמדקתמ תרושקתל תית
 -צמב תוקעזא ,תוצירפ ינפמ הנגהל דקומ ,םיינוריעו
 -ושקת ,תימוקמ תונותיע ,(הלחמ ,הפירש) סורח יב
 .'דכו םסינייוול תר

 סע רשקה לעו ,כ"לט לע םירבסה סיאבומ רמאמב
 חווט תוכורא ,תויטרפ וא תוירוביצ ,תורחא תותשר

 .תוימוקמ וא

 כ"לטב תויוחתפתה
 םלועה תמחלמ סות זאמ החתפתה היזיולטה

 שומיש הב השענ .תירודיב הידמכ רקיעב ,היינשה
 ךא ,דועו רוגס לגעמב היזיולט ,הכרדה ,םיקסעל

 .רקי היה שומישה םיכורא סיחווטל
 היזיולטה תא וכפה תויגולונכטה תויוחתפתהה

 הניחבמ תמלתשמה ,תבלושמ תיתרושקת הידמל
 (60אשאחד גאז אא. כ"לטל תודוה רקיעב תילכלכ

 .סגז)
 ירודיש ריבעהל היה כדלטה לש ינושארה ודיקפת

 תשרמ הטילק תורשפא ןיא סהבש תומוקמל היזיולט
 -סיפ וא ,תויפרגואג תוביס ללגב תיללכה היזיולטה

 .(אמגודל סיהובג הדלפ ינבמ) תוי

 תותשרל בא יתב ןוילימ 45-כ סירבוחמ ב*הראב

 ,(היזיולט יטלקמ ילעב באה-יתבמ תיצחמכ) כ"לט
 -רזעבש ,םולשתב כ-לטל סירבוחמ ןוילימ 25-כ םהמ
 בורבו ,תודחוימ תוינכות ןימזהל םילוכי סה ות
 תוינכות 20 ךותמ רוחבל תורשפא סהל שי סירקמה

 רשפאמ סיצורעה לש ברה סרפסמ .רתוי וא היזיולט
 .ימוקמ ןיינע תולעב תוינכות רדשל
 :כ"לטה תוחתפתה תא ווטפיאט םימרוגה
 תרושקת תשרכ םג תשמשמ כ*לטה תייגולונכט .1
 .תימוקמ
 בחר-ספ יתורש זכרמה תרושקת ךוות הווהמ כ"לט .2
 (דטו םעס98דע) סיירוזא וא סיינוריע תרושקת יזכרמב
 .תרושקת יניוולל
 -וקנל הדוקנ תרוסמתל הביטנרטלא הווהמ כ"לט .3

 .(ן"לנ) הד

 תרושקת ינייוול - תינייוול תרושקת תוחתפתה .4
 דבר (יזכפ06סאמתפא65) ואדיו תודיעו םג םירשפאמ
 הברהב סיכומנ סיריחמבו ימואלגיב ףקהב תויתדוקנ
 םיריחמהש ללגב רקיעב ,תיעקרק תרושקתבש הלאמ

 .קחרמב סייולת סניא
 ,(צופפס 6סאואפפ5וסא) "ואדיו תסיחד'ב שומישה .5
 ץורעל ץוחנה ,ץרהגמ 6 לש ספה בחור תא ךפוהה

 יתרפס ץורעל ,תיגולנא תרוסמתב (ב*הראב) ואדיו
 .רצ
 -וסמת ךוותכ סייטפוא םיביסב לדגו ךלוה שומיש .6
 .יתרפיס וא יגולנא תר

 םינותנ תרושקתל דואמ בחר-ספב שומישב ךרוצה .7
 .םיילאוזיו

 -יאב הקיסומ יצורע 100-כ ריבעהל רשפא כ-לטב
 לש ינועבצ דחא ץורע סוקמב ואירטסבו ההובג תוכ
 ללמ תוינכות תואמ המכ ריבעהל ןתינ ;היזיולט
 -יולט יצורע סוקמב םירחא םיכרצ וא דומיל יכרצל

 -תנו םינותיע רודיש אוה ןנכותמש ףסונ תוריש .היז
 -חאל תדחוימ הטישב תאזו ,היזיולטה ךסמ לע סינו
 י ףד תא תוארל לוכי שמתשמה .ימוקמ ןורכיזב ןוס
 .הצריש ןמז לכב ךסמה לע ןותיעה

 כ"לט תוכרעמ
 :היזיולט תותשר לש תורוצ יתש תומייק

 .(27ו 1 .סמ םירויא) יסיפנעו ץע' .1

 .(3 .סמ רויא) 'בכוכ* .2

 םיפנעו ץע"

 תוטלקנ תוינכתה לכ יםסיפנעו +ע' תייגולופוטב

 .לועפתה דקומ - דחא זכרמב
 תשרה לש תיננלמ המכס תנתינ 2 .סמ רויאב

 .'דכו סירבגמ ,םילצפמ ,םיקרוע :תללוכה
 תריחב .בחר-ספב לבכב ךרוצ שי בא-תיב לכל

 שי .היזיולטה טלקמ ינצחל תרזעב השעת תינכותה

 -בושמ וא תונפצומ) תודחוימ תוינכת רדשל תורשפא
 ןתוא טולקל לוכי ,ןרובעב סלשמש ימ קרש ,(תוש

 .חונעפ רישכמ תרזעב

 1 רויא

 יםיפנעו ץעי תייגולופוטב םילבכב היזיולט

 ו וו ו

 2רויא

 יםיפנעו ץעי תיגלופוטב םילבכב היזיולט לוע תוערה תמיכס

 'בכוכ*
 זכרמב תוטלקנ תוינכתה לכ יבכוכ'ה תטישב סג

 יזכרמ רפסמל תורבעומ תוינכותה .לועפתה דקומ

 דקומה ןיב .בא-יתבל הצפהל סיינשמ 'סימכח' גותימ
 -טפ ילעב 'סיקרוע' סה סילבכה םיינשמה םיזכרמל
 ךרוצ ןיא באה-יתבל םיינשמה םיזכרמה ןיב .בחר

 קרש ןוויכמ ,רתוי לוז הז תורש .הלאכ סילבכב

 םייוסמ דוק יפל סינצחל תרזעב תרבוחמה תינכתה
 .היטוולטה טלקמל עיגת

 'רשק תרשפאמו ,רתוי השימג יבכוכ' לש הרוצה
 .יביטקארטניא

 3 רויא

 יבכוכ* תיגולופוטב םילבכב היזרלט

 014מ0- :אפ) לועפתה דקומ
 תוינכות ןיזהל ידכ םסישמתשמ לועפתה דקומב

 הטילק ,ינוויכ דח רודיש - (4 רויא) תורוקמ רפסממ

 תוטלקנה תוינכת ,וידרו היזיולט רובע ריוואהמ
 תרזעב תוטלקנה תוינכות ,תרושקת ינייוולמ תורישי
 וא ואדיו תוטלקה ,תוימוקמ תוקפה ,וידר ירסממ

 .'דכו ואידוא
 היזיולטה תותוא לכ תא הנפי לועפתה דקומ דויצ

 450+50 ןיבש םירדתה םסוחתב ,םידרפנ םיצורעל

 6 ספות היזיולט ץורע לכ) םיצורע 60-ל דעו צדהמ

 .(5 .סמ רויא) (צדהמ

 היזיולט רובע צ"המ 890-470 סוחתב םירדתה
 -בעומ סניא (שא - ההובג הרטלוא תורידת) ג"אתב
 םירדתה סוחתל הרמה רחאל קר אלא ,כ"לטב סיר
 .כ"לט לש

 כ*לטה יקרוע
 לא דקומה ןמ םירדושמה תותואה תרוסמת

 ךרד תישענ םיינשמ הצפה ידקומ לא וא שמתשמה
 לבכב םישמתשמ כ"לטה ירדשמ בור .םיקרוע
 ,תלוביקה תא לידגהל ךרוצ שישכו ,דחא ילסקאוק
 דויצה תא ליפכהלו ,םילבכ ינשב שמתשהל ןתינ

 .('דכו םילצפמ ,סירבגמ) הוולגה
 ללכ ךרדב סה סויה םישמתשמ םהבש סירבגמה

 לכל ןהבש תונשיה תוכרעמהמ לידבהל) ספ-יבחר

 .(דרפנ רבגמ היה ץורע
 שער ,םירחא סייגולנא תרושקת יעצמאב ומכ

 לוכי כ"ללטה ובש בחרמה תא םיליבגמ סיתוויעו

 .דובעל

 0417170 םייונימל וא םולשתב כ-לט
 6-2) סיצורע 12 קר ,5 רויצב תוארל ןתינש יפכ

 רולטה טלקמ לש הריחבה סוחתב סיאצמנ (13-77ו
 ספהמ סיצורע זיזהל םילוכי טלקמב סיריממ .היז
 אלל ץורעל (ק4אפ) הובגהו (ופפ4%אס) ינוניבה
 .ינוויכידח ימוקמ רודישב אצמנה שומיש

 ,אפסקת/5ן5 םהש רתוי םישידח םיריממ שי
 םילגוסמ סהב סידייוצמה היזיולט יטלקמ קר רמולכ
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 םילבכב היזיולטה לוע םיצורעה תלבט

 ןכלו ,תיסחי רקי הז ןורתפ .םידחוימ סיצורע לבקל
 :ומכ תורחא תוטיש שומישל וסנכוה
 הטיש - (צוא(ואסא 50ק2985590) ןורכניסה תרסחה <
 םאתמ ןיא םא סייוסמ ץורע טולקל רשפארא הבש

 .דחוימ
 (1גא00א6 6גתתת:ף ,דקומב שבושמה) אשונה רדת <
 לצא ותוא טולקל ידכו ,םייוסמ ץורעב רודישה תא
 תא ןנסתש (זאא?) "תדוכלמ היהתש ךירצ שמתשמה

 .רדתה
 -שמה סרובעש סיצורע 'תגפוס'ה 'תדוכלמ'ב שומיש <
 .םלשמ וניא שמת

 דויצ תרזעב קר הטילק תרשפאמה הטיש - הנפצה <

 -חאה ןמזב תלבוקמ וז הטיש .הנפצה תרסהל דחוימ

 .ןור

 בחר-ספו סיסב-ספב כ"לט

 אפ גאס תת04תַפּגאמ)

 -ישי םירדושמ תותואה סיסב-ספ לש הקינכטב

 םתוא ךפוהה ,1זא5 סאא*פ תועצמאב וקה לע תור

 םוחת בחריספ לש הקינכטב ;םיילמשח תותואל

 ץורע לכו ,סיצורע רפסמל ןנפואמו קלוחמ םירדתה

 וא רוביד ,םינותנ ריבעהל ידכ ןנפואמ תויהל לוכי

 התואב סינותנ טולקל ןתינ תוטישה יתשב .ואדיו

 דיגה תדיחיב אוה לדבההשכ ,הצקה דויצמ תוריהמ

 .שאזה (א-א-0 ,אפתאספא 400% תשרל הש

 טלקמו רדשמ הליכמ הדיחיה סיסב-ספ תטישב
 ריבעהלו ,סיילמשחה סינותנה תא ןיזהל ודיקפתש
 בחר-ספ תטישב ;הנותנה תוריהמב תותואה תא
 -תנה תא ןנפאמה םדומ הליכמ תשרל השיגה תדיחי

 .סייוסמ ץורעל סינו
 םירדתב סימדומ :סימדומ לש סיגוס ינש םימייק

 ספ 5090 םייוסמ רדתל קר סינווכמה םיעובק

 סה 6 5

 הוטה-5פווו 57

 ססוצה זז, 5

 או\₪-5טווז 5ץ67(5ו

 ססיצה3!ז68הו 3

 (ופסא(ע 4015 הנתשמ רדתב סימדומו ,אוסספעש)

 רבחמה יזכרמ רקב ידי-לע חנתשמ רדתה .אוסספאפ)

 תועצמאב תאזו ,רשקתהל תושקבמה תווצק יתש

 .יונפ אוהש אצומ רקבהש ץורע
 בחר-ספ תטישל סיסב-ספ תטישמ ריבעהל ןתינ

 .דויצ תפסותב

 יביטקארטניאו ינוויכ-וד כילט
 .תינוויכ וד תרושקת רשפאמ ינוויכ-וד כ"לט

 תנשמ ב"הראב לחה סיינוויכ-וד םיצורעב שומישה
 -וד םירבגמב שומישה אוה ךכל חתפמה .2
 רשאכ ,םירדתה תא סילצפמ ןוניס ידי לע .םיינוויכ
 -תהו ,םישמתשמה לא רודישל דעוימ הובגה סוחתה
 .סמ רויא) שמתשמה ןמ הטילקל דעוימ ךומנה סוח
6). 

 שפתי תטישב ללכ ךרדב םישמתשמ כ"לטב
 .(הנשמ לוציפ)

 האוושהב בכרומ לועפתה דקומ ,ינוויכדוד כ"לטב
 לוכי שמתשמה לש הצקה דויצ .ינוויכזדח כ"לטל
 יססאז-:ומכ תונוש תוטישב טק-5אשטו-ב תשרל תשגל
 דקומ ידי לע (הריקס) דסוננאש וא (תושגנתה) םיחוסא
 תא להנמ םג בשחמה .בשחמב דייוצמה לועפתה

 .כ"לטב שומישה תונובשח
 (א) מ"תר רובע כ"לט תויגולונכטב שומישה

 סתצופת ללגב סינומשה תונש תליחתב הפונת לביק
 תונחת לש ,םיבשחמ"ורקימה לש הלדגו תכלוהה
 דינימב בחרתמה שומישהו תומכחה הדובעה
 -וקמ םינותנ תרושקת סתא ואיבה הלא .םיבשחמ
 תורטמל תילעפמו תיתקלחמ ,תידרשמ הַמרַב תימ

 סיבאשמב ףותישו עדימ תצפה ,סינותנ דוביעו ףוסיא
 .םירחא םירקי

 -ושקת תשרל השירדה הלדגו תכלוה ,ךכל ףסונב
 לש סיבשחמ ןיב תרושקת רשפאתש תילסרבינוא תר
 היצרגטניא אסטיג ךדיאמו ,אסיג דחמ סינוש סינרצי
 .ואדיוו ,םינותנ ,רוביד ,סיתורש לש

 :תושיג יתש ןיב רוחבל רשפא
 תתומת 5אפפ אחת דוקו ₪ א( ,תיארקא .1
 .וססו1נפסא פד( הסא)
 יכרצב הוולת ,(זסאפא - ?א55א0) תיטסנימרטד . 2
 .תשרב סמועהו ןוגראה

 יצרפ םימייקשכ השירד שי תיארקאה השיגל
 תשרדנ תיטסנימרטדה השיגה וליאו ,(8עאצְף הרובעת
 שישכ ,סישמתשמל תונוש תויופידע תתל ךרוצ שיכ
 ידי לע תנתינ תופידעה .םינתשמו סידבכ סמוע יאנת
 קיזחהל תומייוסמ תונחתל רתומ וב ןמזה קרופ
 .ןומיסאב

 -בעוהש תונושארה תוינכותה ויה ואידואו ואדיו
 ופחדש תויצקילפאה ןהו ,ספה תובחר תותשרב ור
 ןתליחתמ כ"לט תותשר יביכרמ תלזוהו חותיפ תא
 .סויה דעו

 תותשר לש הבחרהו יוניש ,הקזחא ,הנקתה תולע
 -עמב היזיוולטו סוקרטניא ,ןופלטל תודרפנ תרושקת
 ,המוצע איה המודכו הכרדהל ,הארתהל ,רוגס לג
 הנקתהב ךוביסה תא םג ףיסוהל ךירצ הזולו
 -שת .סילבכה תחנה ךרוצל תבכרומה הקיטסיגולהו
 היצרגטניא תרשפאמ (כ"לטל שיש יפכ) בחר-ספ תית

 שק(ז68חו טבת
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 םירדתה םוחת תא לצפמ ינוויכ"וד לבכ



 תותשרה סע דחי ,תחא תיִזיפ תשרל ולא תוכרעמ לש

 .םינותנ תרושקתל תודרפנה תויגולה

 ,רקחמ תודסומ ,םירתא תואמ לע סיחוויד שי

 תודסומו םיירוביצ תודסומ | ,תואטיסרבינוא

 -ורש תנתונ ספ-תבחר תשר סהבש סלועב סייתלשממ

 ןיבו םיפוסמ ןיב ,םיבשחמ ןיב סינותנ ,תרושקת ית

 סיגוסמ ואדיו תרושקתו ואידוא תרושקת ,םיבשחמ

 .סינוש
 ןיב בוליש תרשפאמ סייטפוא םיביס לש סתרידח

 רשפא .םייטפוא םיביסו סיילאיסקאוק סילבכ

 -טפוא םיביס לע קר תוססובמ בחר-ספ תותשר תונבל

 הינמרגב ,סירפו ץיראיב טקייורפ - תפרצב ומכ ,םיי

 .'דכו ןפיב ,8ו0סא-ה

 -קתה תולקב סיטלובה ,םייטפוא סיביסל תודוה

 -וציח םיילמשח תודש ינפמ םתנגה ,םתקזחאו סתנ

 דיתע כילטל ,'דכו תויובלטצה ינפמ הנגה ,םיינ

 -ורשב סג אלא תירודיב היזיולט רובע קר אל חטבומ

 .םיינוויכ-וד םיבלושמ סית

 םינתינה םיתורש
 כ"לט תרזעב

 -סונ םיתורש סימייק ,תירודיבה היזיולטל ףסונ

 :םיפ
 ןמזב עדימה תרבעה לע ססובמה תורש :סקטלט

 -יולט תותוא לש (\שאח6גו 81גאאזא6 ואזגש )פוזה

 .היז

 דומב בשחמה .רוגס לגעמב חוקיפו תוקעזא :תוחיטב

 ךרד שמתשמה ןמ עדימה תא לבקמ לועפתה דק

 תוחיטבל תונכוסל ותוא ריבעמו \-55א-ה יצורע

 .לביקש תויחנהל םאתהב

 רשפא תוינוויכ-וד תוכרעמ תרזעב :הרקב תוכועמ

 ,למשחי ,זאג :ומכ סייתיב םיתוריש רפסמ לע חקפל

 להנל תולוכי כ"לט תורבח .למשחו סימ לש םיסמוע

 םיצורע להנל ,םולשתב היזיולטב שומיש לע תונובשח

 .'דכו השקב יפל סררחשלו םינפצומ

 תרבעהל כילטב שמתשהל ןתינ :םינותנ תרושקת

 ריבעהל ידכ םימדומב שומישה תטישב וא ,םינותנ

 001 תיתרפסל (גאא1060) תיליבקת הרוצמ םינותנ

 תימוקמ תרושקת לש תותשרה תטיש תרזעב וא ,זאו)

 .(הנורחאל תחתפתמה הטיש) בחר-ספב

 לבקל תונויסינ לע םיחוויד שי :להק תעד יוקס

 .וארש רודישה ביט לע הכרעה היזיולטה ישמתשממ

 לע להק תעד ירקסל כ"לטב שמתשהל ןתינ ןכ ומכ

 .'דכו ושחרתה קרש סייטילופ םיעוריא

 'דכו טסקטואדיו ,תיתיב תואקנב :ינורטקלא ראוד

 -טבש לאיצנטופה תא םילידגמה םיתוריש סיווהמ

 כלל
 רובע דויצ סע רדח ץוחנ הז תוריש רובע :ואדיו תדיעו

 .עג וא יטטס ואדיו ,הקיפרג ,ואידוא ,םימוליצ

 ואדיו דויצ ,ואידוא דויצמ תבכרומ הדיעו תכרעמ

 ,הקיפרגל דויצ ,(תומלצמ שולש וא םייתש) ,הרקבו

 -וצל סאתהב) הנפצהו תרושקת ,הילימיסקפ דויצ

 .(ךר

 םוכיס
 זרמ יביטקארטניאו ינוויכ-וד כ"לט יבגל תויזחת

 סע יתיב שומישו (7 .סמ רויא) דימתמ לודיג תוא
 הארנו ,(8 .סמ רויא) תבותכ ססובמ ריממו חנעפמ
 .תוחוקלה לש סדי-גשיהב רישכמ יהי הזש

 (10 9/8 0% !י 0 0)

 תנסקז ומסור יאו[ת 1-87 וז

 ה ע) 100 ברע
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 ינוויכ-וד כ*לט לוע לודיגה תיזחת
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 יביטקארטניאו ינוהיכ-וד כ"ללט תכרעמ

 תשרכ סוקמ רתויו רתוי ספות כ"לטה ,ןכ ומכ
 םוחתב אצמנו ,(או0ק0[זגא אתפג אפדואסמאט) א א
 תותשרו (תוימוקמ תרושקת תותשר) מ"תר ןיבש
 .תווט תוכורא

 -רוזא תותשרל הרדשה דומע תויהל לוכי כ"לטה

 -ובג תויוריהמב תיתרפס תרוסמתל תוינוריע וא תוי
 תותשרל דוגינב תאזו ,ההובג תוכיאבו דואמ תוה
 תשרבו סימדומב שומיש לע תוססובמה תויגולנאה
 -תרפיס תותוא רימהל סדיקפתש ,ירוביצה ןופלטה

 ידכ סייגולנא תותואל סיפוסמ וא סיבשחמ לש סיי

 דעיה הצקב הכופיהו תשרה ךרד סתוא ריבעהל
 םייגוללאה םילגעמה לש סצמוצמה ספה-בחור

 -רפיס ,תיגולנא ,תיתרפיס הרמהל תודוה םיתוועמ
 רוקמ סיווהמ תרוסמתה תעב םיטלקנה םישער .תית
 תלבגומ תוריהמ ךכמ האצותכו ,סיתוויעו תואיגשל

 .תותואה תרבעהב
 תויוריהמב קפתסהל ןתינ סינותנ תרבעה ךרוצל

 ל 0! ₪11 69%

 5וחח]
 םזסס6ה3\]

 הה6 !זורפודו 53 סור

 תונומת תרבעהל לבא ,ש/ב"מ 20 - ש/בדמ 10 לש

 תומכב ךרוצ שי היזיולט לש יטרדנטס ביטב תוענ
 .(ש/בדמ 70-כ) תותוא לש המוצע

 הטישהש ינפמ ,חטבומ בחר-ספב כ"לט לש ודיתע
 ביטב היזיולט יצורע לש בחר ןווגממ הריחב תרשפאמ
 לש סייביטקארטניא םיתורש סע דחיב ,הלועמ

 .(ןופלט) רובידו סינותנ

 דואמ בחר-ספב כ"ללט לש בחר ףקיהב חותיפ
 ןהו סייטרפ סימזיל ןה רשפאמ םייטפוא םיביסו
 -יציל ,כ"לטה סוחת לא סנכיהל תויתלשממ תורבחל

 .ספ-תבחר תיתשת תר
 רבכ סייטפוא םיביסו בחר-ספב כ"לט חותיפ

 -הל רשפאמו ,סלועב תומוקמ רפסמב ןורתפ הווהמ
 היגולונכטה .(ז804 ספחאחוסא ת) אד  םג סינכ
 ךרוצל םג תיתרפיס תרוסמת תארקל תמדקתמ
 כילט ובו ,:8%0א.-ב תורש הווהת הארנכש אפדש.
 ןש .בושה סוקמ ספות יביטקארטניאו בחר-ספב



 -  -םילבכב הזיוולט
 תיביטקארטניא זא רבכ וםא
 בחדר םינבו

 כ*לט ןיב םילדבהה תא ריבסהל רמאמה תרטמ

 (8455-83אםש) סיסב-ספב (םילבכב היזירולט)

 יאדכ עודמ ,(8803-83שפ) בחר"ספב כ*לטל

 תונורתיה ,בחר-ספ תטיועב שמתשהל

 הטישמ רובעל רשפא ךיא ,תויבימקארטניאבש

 תואמגוד תואבומ ,ןב-ומכ .הינשל הנושארה

 .ץראבו םלועב ששחרתמהמ

 כ"לט לש המוקמ
 תרושקת תותשרב

 ללגב צראב דואמ ילאוטקא וניה כ"לטה אשונ
 הסינכ רשפאמה (1986 טסוגוא) קוחב יונישה

 ףוג םקוה תרושקתה דרשמב .יצרא ףקיהב כ"לטל
 ירודישל הצעומה' ארקינה ,אשונב לופיטל דחוימ

 .זרופ .א בשוי ושארבש יסילבכב היזיולט
 תרושקת תיתשתש ןוויכ ,הזכ ףוגב ךרוצ שי

 לש וז ומכ סוצע יגולונכט לאיצנטופ תלעבו הרקי

 -םפשימ ,ילכלכ ,ינכט חותיפו לופיט תשרוד כ"לט
 ,תונוש תורבח ןיב סואיתו ןונכית ,יתרבחו ,יט
 ."וכו םינוש םיקיפמ ,םיעיקשמ

 -ה תסנכה תא זרזל הלוכי כזלט תשר

 ואו:סהגד פס 880 8גאס 55801655 םו6ד-)1880א
 תויתשת יחותיפ םע דחי ,ץראל (ג2 אתא
 תרושקת ,סייטפוא סיביס ןוגכ ,םירחא תרושקת
 ."וכו ,תיניוול

 תוצובק 4-ל תרושקתה תותשר תא קלחל ןתינ
 :תוירקיע

 (טדאר) חווט תוכורא תותשר (1
 (ט"בר) חווט תוינוניב תותשר (2

 (מ-תר) תוימוקמ תרושקת תותשר (3
 (ב"תר) תויתיב תרושקת תותשר (4
 וישכע דע תומייקה (ט"אר) חווט תוכורא תותשר

 ןופלט תוחיש תרבעהל רקיעב תודעוימ ראב
 (אג אפס 8גאסואזפדהף) רצ-ספ תטישב םינותנו

 לש םיצחלו תויגולונכטה תויוחתפתהל תודוה

 ףיסונ סאו סידרוי םיריחמה ,םישמתשמה קוש
 -טלרבילל תרושקתה דרשמ תוינידמ תא סג הזל

 תשרו דויצ ,םיתורישה בולישש ןיבהל ןתינ היצ

 חכ הווהי הנכות תניחבמ םגו הרמוח תניחבמ סג
 .עדימהו תרושקתה תיגולונכט חותיפל עינמ

 סיתורשהו תותשרה קוש לע הטילשה תמחלמ
 -קתמ (צגעטמ גפספס 558%1655) ףסומ ךרע ילעב

 תורבח רפסמ תומייק רבכ צראב .לארשיל םג תבר
 םגו ,"קרוע* ומכ ,ולאכ סיתוריש לע תודקמתמה
 קלח תחקל תוניינועמ מבי וא "קוב" ומכ תורבח

 שמתשמ רובע .קושב (יראה קלח אל םא) דבכנ

 רפסמ רבכ םיאצמנ ץראב םינותנ תרושקת לש
 :ט"אר לש
 .(תירוביצ ןופלט תשר) גויח וא ן"לנ 8

 דע ('תנארשי* תשר) תונמ גותימב ,תיתרפיס --
 (אפ/8) ש"לסא 64-ל
 שדלסא 2-ל דע ,('תנרפיס* תשר) ן-לנ תיתרפיס -

 ש"דלסמ 32-ל דע ,יצרא סינפ תיניוול תרושקת -

 .(א1₪5)

 לע ססובמ 'תנארשיי ,לדנה תותשרה לכמ

 .תבשחוממ תשר לעו 66חד לש א.5 לוקוטורפ

 רושיקל ימואל-ןיב ןקת הווהמ א.5 לוקוטורפה

 .סינוש סינרצי לש הצק דויצ ןיב םגו תותשר ןיב

 הנשב דמאנ ימלועה קושה ,מ-תרל עגונש המב

 םישימחכ וב סילעופו רלוד ןוילימ 500-ב הפלחש

 תונורתפ לש ןווגימ םיעיצמה סינוש םינרצי

 .תויגולונכטו

 ירצומ - הלדגו תכלוה תוליעפ שי לארשיב סג

 ןפא. שאספמא(גא 8355. תםוופתאפד. :ןוגכ תותשר

 ,ןכדומכ .םימשוימו סיעצומ דועו ספ0א6ד. צד5א

 םסייטפוא סיביסב מ-תר לש ירוקמ חותפ ונשי

 -ינורביפ* בח לש (158גם6 1/0631 ₪5 אשיאסמא)

 .(תירבעה הטיסרבינואב סושיי) .יסק

 תיגולונכט תניחבמ םינייפואמ סימ"תרה

 תניחבמ .סינתונ סהש תויורשפאה תניחבמו

 -ספ וא סיסב-ספ תויהל םילוכי סה תיגולונכט

 םילוכי םה ,(6ג2ג88ו:ח) תלוכיה תניחבמ .בחר

 -גודל) גוסה ותואמ םידויצ ןיב קר רשק רשפאל

 םידויצ ןיב וא (מבי לש םיישיא םיבשחמ ,המ

 קשמימ תועצמאב ('החותפ' תכרעמ) םינוש

 תוימוקמה תותשרה .(ץ34 המגודל) יטרדנטס

 -חרמ תוסכמו ןוגריא ותואל תוכייש ללכ-ךרדב

 .מז"ק תורשע דע מ"ק לש סיחווטב סיק

 םוחת סה ,חווט-תוינוניב תרושקת תותשר

 םימרוגו שדח סוחת והז .מ-תרו ט"אר ןיב סייניב

 ,תרושקת תורבח :הטילש וב סישפחמ סינוש

 קטס!!6 6818 ח6(סז*

 ק36א6וו38ווסה
 35ץה6תזסהסטפ זוהו 8!
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 סחץפו68| |3ץסז

 היזיולט יליעפמו יאת וידר יליעפמ ,מ-תר תורבח

 וב סיקסוע אשונה ףקיהו תובישח ללגב.תיליבכ

 טקייורפ ופפ6 .הניקת לש םיימואל-ןיב םסיפוג

 802.6 ןקת רובע הדובע תצובק סיקה ,לשמל ,2

 .64דצ-ל דעוימה

 תובושח תויעב רפסמ
 כ"לט לש

 כ-ללט תוכרעממ חתפתהל םסילוכי םסיט"בר

 םייטפוא סיביס וא ,ילאיטקאוק לבכ) בחר-ספב
 תשרה לש דקומה .(םייק ה% םהב תומוקמב

 שורדה חותיפל ירקיעה סוקמה וניה (אפגפ םאס)

 (אפדיאסמא או/גאהספואשאהה 'תשרה לוהיני רובע
 .(0אדםשגצ5) רושיק ירעש רובעו

 סימייקו יזכרמ אשונ אוה רושיק ירעש אשונ

 :תובושח תושירד רפסמ וילא סחיב

 .תונוש כ-לט תותשר ןיב רישי רשק -

 סיקחורמ עדימ ירגאמל כ"לט ייונמ ןיב רשק -
 ןוגכ ,טדא תשרב ןתינה סייוסמ תוריש ןיב רשק -

 .כ-לט תשר ייונמל ,יתנארשי"

 .כ-לט לע םינותנ תרושקתל סיטרדנטס -

 .כזלט ייונמל טדארמ ,(אפסאפ55וא0) ןועימ -
 ."וכו (8111א0) בויח -

 -שר ןיב רושיק ינפב םידמועה םיישקה לכמ
 תורש תמר תגשה הארנ רתויב השקה ,תות
 שורדה ןמזל עגונש המב הצקל הצקמ התואנ
 הילגנאב) סינותנה תרבעהל סגו רשקה תריציל

 05וז9616066 הו!

 8סס!:68(וסח
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 רבד ,אשונה דומלל דנואפ ןוילמ 2 ועיקשה
 .(ותובישח לע עיבצמה

 ןיב רושיק ירעש תריצי אוה רחא בושח אשונ
 רשק הווהמ רושיק ירעש תנקתה .ט"ארו כ"לט
 אב א.5 לוקוטורפה תותשרה לש תונכות ןיב

 .הרזעל
 ואזמחאטד טקייורפ סייק ,המגודל ,הילגנאב

 (2 "סמ רויצ) .הישעתהו רחסשמה דרשמב ףגא לש
 -ימרופניא' ,יסוקלט' :סימרוג המכ סיברועמ ובו
 סוקלט שיטירב ,ןכדומכ .סירחאו 'יגולונכט ןש
 ,דיתעב .בחר-ספב מ-תר לש שמתשמ וניה ומצעב
 חותיפל רושק ןהיניב רשקהו תותשרה חותיפ
 .סקטלטדו א.40 :ןוגכ סישדח סיטרדנטס

 םילבכב היזיוולט
 היזיוולט ,(64918 דיש
 (6470 תיתליהק
 וטסמ סע היזיוולטו
 הנטנא

 יונמה תיבב היזיבלט ירודיש טולקל ןתינ

 ןמזב .גגה לע תואצמנה תחלצ תונטנא תרזעב
 -זכרמ תונטנאב שומישה בחרתמו ךלוה ,ןורחאה

 .(אגדצ) תוי

 בר רפסמ לש רוביח רשפאמ תיזכרמ הגטנא

 רתוי תונטנאהש אוה ירקיעה ןנורתי .םיתב לש

 בוט רתוי הטילק תורשפאמו ,סירבגמ סע ,תוקזח

 שמתשמל הלוז רתויו

 וידר ירודיש קפסל ץוחנש הרקמב :69ד%

 ,רוזא וליפא וא בושיי ,לודג ןינבל היזיולטו

 ,6גדצזל (6סאואטאהצ אאח:אאא דצ) 6גד\  צלמומ

 סוקמב תמקוממ ,תחא הטילק תדוקנ קר תמייק
 -לקנה תותואה .(העבג ,הובג ןינב) רתויב בוטה

 םירמומ םה סש ;הלעפה דקומל סירבעומ תוט

 יליבכ תשרב סירדושמו סינוש םירדת ימוחתל

 סירוביח סירשפאמ סייעקשו סירבגמ .הצפהה

 .סישמתשמ לש בר רפסמ לש םילודג םיקחרמל

 תרושקתה דרשמ ,לשמל תיברעמה הינמרגב)

 תרושקת ןוראל דע 6גדצ-ה תכרעמ לע יארחא

 .(תיבה ףסב
 כזלט ןיב סילדבה טעמ שי :(6481.8 דצ) כזלט

 -ושייב אוה ירקיעה לדבהה .תיתליהק היזיוולטו

 רבחל רשפא הלעפהה דקומל .(3 "סמ רויצ) סימ

 תורישי תוטלקנה תוינכות רדשל ןתינו סינפלוא

 סירצוימה עדימ יתוריש קפסל סג רשפא .ריואהמ

 הצובקסינינעמה סיירוביצ וא סיטרפ סימרוג ידע

 אט(צסזא
 6סחוזסו

 85ו955ה0 א
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 טסקטלט ,סקטואדיו :ןוגכ םישמתשמ לש הרוגס
 .דועו ,ספ-בחר עדימ רוזחיא ,(6ג81 םדמאד)

 -טרפ סישמתשמל *חותפ ץורע' ביצקהל רשפא
 םסהלש תוינכות רדשל הרטמב סייתצובק וא סיי
 ."וכו ,(זאיצדצ) סולשתב היזיולט ,סיקחשמ וא

 ןווגמ ,םייטפוא םיביסב שומיש לש הרקמב
 .4 'סמ רויצב ראותמ תויורשפאה

 ינוויכ-דח כ"לט
 (סא מע

 ינוויכ-וד כ"לט
 (דוץס-וגע יתורבדיה
 ד ז)

 -ורשהו תוינכותה רפסמ תלדגה רשפאל ידכ

 היזיולט יצורע 30-מ רתויל עיגהל ןתינ) סית

 וא סיילאיסקאוק סילבכ לש שומישב תינמז-וב

 וא ינוויכ-דח ןפואב רדשל רשפא ,סייטפוא סיביס

 .(5 'סמ רויצ) יתורבדיה ןפואב וא ינוויכ-וד

 תינוויכ-ודה הטישה רתויו רתוי הצופנ בדהראב

 -קנב ןייצל שי סיתורשה וווגימ ןיב .תיתורבדיה

 תנמזהב היזיולט ,תיבהמ תוינק ,תיתיב תוא

 .דועו (קאצ דצ) תוינכות

 ,סיסב-ספב כ'לט
 כ"לט לומ ,(8455-84אפ)
 (28040-84א0) בחר"ספב

 אוה לבכה לע רבעומה תואה ,סיסבזספב

 ירדת רפסמב סישמתשמ בחר-ספב .ומצע ןותנה

 םירדתה ספ סוחתב סירזופמ סינותנהו סיאשונ

 םייונש ידי לע השענ ןונפיאה .לבכה תכרעמ לש

 ,רדת ןונפיא :תונוש תוטיש יפל אשונה רדתב

 ,רוביד ידי לע ןנפואמ רדת .הזפ וא הדוטילפמא

 -אה .םירחאו ואידיו וא סיבשחוממ סינותנ וא

 סדומב תותואל הרזח ךפוהו סדומב השענ ןונפ

 .לוממ
 רתוי הרקיו תבכרומ איה בחר-ספ תכרעמ

 .הבכרהה ינפל יסדנה ןונכת תבייחמו סיסב-ספמ

 תרשפאמ איהש ךכב סה סיירקעה היתונורתי

 -אמצע תרושקת תוכרעמ לש רכינ רפסמ תלעפה

 תושימג תרשפאמו ליבקמב תכרעמה התואב תוי

 תכרעמה תלגוסמ ךכ .סייונש ךרוצל תיברימ

 -מינימ תולעב תרושקתה יעצמא ןווגמ לכב לפטל

 הלכו לוק ןוגכ סייגולאנא תותואמ לחה ,תיל

 .םיריהמ םייתרפס תותואב
 -לשה שי תרושקת תותשר לש הנוכנ הריחבל

 המ לע תכל תוקיחרמ תוילכלכו תוינכט תוכ
 ריהמו רתוי לוז ,רתוי לק .דיתעב ןוגראב הרקיש
 רשאמ ,בשחמ ףאו תספדמ ,ףוסמ ףילחהל רתוי"
 דשמה תניחבמ .השדח תרושקת תיתשת תונבל
 בחר-טפל סיסב-ספ ןיב ירקיעה לדבהה ,שמת
 תחא הנועבו תעב ריבעהל ןתינ בחר-ספבש אוה
 רשפא סיסב-ספבש ןמזב וב ,סינוש סיצורע רפסמ
 סייולת סילדבהה רתי .דחא ורע קר ריבעהל
 וא סימדומ ,וכרוא ,יתרוסמתה לבכה לש ויפואב

 .1זאש ספושממ5
 תיטבהל רשפא תיתורבדיה בחר-ספ תותשרב

 שא1טפ אפפפס) ףסומ-ךרע ילעב סיתורש לש ןווגמ
 -ספ תוקינכטב םיירשפא יתלב סהש ,(5ם 5

 .סיסב
 -טלבכ) טסקטלטו סקטואדיול ,סיסב-ספב

 סיטסקט לש גצה לע תגוצתב תולבגמ שי (טסק

 תורשפא םש ןיא .סימייוסמ םיפרגו עובק ךרואב
 תוכיאב תויטטס תונומת ,הקיזומ ,לוק ריבעהל
 תוינכות וא (עונלוק טרס) תוענ תונומת ,הבוט
 "ורשה ןווגמ לכ תא רשפאל ידכ .תוכבוסמ דומיל
 לכ ךרוצש רבד ,לודג ספ-בהורב ךרוצ שי םית

 וא ,םיפסונ סילולכשו הליגר היזיולט לש ץורעה

 .בחר-ספ לע תססובמ הקינכטב
 ינשב תויורשפא תאוושה תנתנ 6 'סמ רויצ

 ןתינ ,בחר-ספב עדימה רוזחא תרזעב .תוקינכטה
 ,סייוסמ עדימ לע סיטרפ לש הלודג תשק לבקל

 -יכמה עדימ יזכרמל (תוארוה) תודוקפ ריבעהל
 יתוזח-עמש עדימ םג אלא ,סינותנ קר אל סיל

 (גטסוס-ש5ט1)
 הטלחה תלבק לש המגוד תגצומ ,7 "סמ רויצב)

 תלבק רחאל .סיטרכ תנמזהו תכלל עונלוק הזיאל

 שי יונמל .היזיולטה גצ לע עונלוק יטרס תינכות

 -ותהמ סיקלח תוארל תוינש 30-כ ךשמב תורשפא

 תומוקמה תא רחוב אוה ,הטלחה רחאל ;תינכ
 ריחמה יפל סיסיטרכ ןימזמו םלואב םסייונפה

 .(יוצרה

 לש תואמגוד
 כ"לט לש סיטקייורפ
 םלועב) בחר-ספב
 (ץואבו

 עצוב הבוטינמ רוזאב 1980 תנשב ,הדנקב
 ופג הנושארה השא-תינפלטה רכזל) ופא טקייורפ

 יתורשינימ לכ תובדנתהב תנתונ התיהש ,6ד5
 (.ליגרה ןופלטה רשקל ףסונ ,הרזע תאירקו עדימ

 -שפאה תא חיכוהל התיה טקייורפה תרטמ
 -צמאב ,בא-יתבל תרושקת יתורש ןווגמ תתל תור
 םסיללוכה ,כ"לטה ,תבלושמ הדיחא תשר תוע

 :סקטואידיוו ואדיו ,םינותנ ,רוביד

 יתרפס ןופלט -
 הקעזא לש יטמוטוא חוויד -

 תיכוניח היזיולט -

 (?גצ ד) סולשתב היזיולט -

 לבכב היזיולט -
 ,תבלושמו תינוויכ-וד ,בחר-ספב איה תשרה

 כ-לטב ושמתשה ןושארדעצכ .סקאוק לבכ לע

 סירבגמה סוקמב .תינוויכ-דח התיהש תמייקה

 ילעב םינוויכ-וד סירבגמ וסינכה ,סינוויכ-דחה

 לכות תכרעמהש חיטבהל ידכ ,הברהב בחר"ספ
 יצורע 35 תלעפה רשפאתתו סינוויכה ינשב דובעל

 .ואדיו

 666 - 05אזמ48 סה תשרה לש סיביכרמה

 סע בשחמהינימ לע ססובמ ,6סא!קהדאס 6סאוקםא

 \חפוסא4.-ב שמתשמו 5588155 מבי ב"א 256 ןורכז

 עצבמ 666-ה .תפג! דואומ קתססתגאואווטס 5צפדמאו

 םג ליכמו הקזחאו תויביטרטסנימדא תויוליעפ

 תא לבקמ אוה .סינוש סיתורש רובע הנכות

 ,סבצמ - סיביכרמה רתי לע עדימ םגו תורודשתה



 .הלקת התרק ובש ןמזהו סמוקימ

 לש תוקיטסיטטסו עדימ להנמ םסג 666-ה

 666-ל יוביגכ שמשמ ףסונ 56אז585 | בשחמ .העונת

 3-לדע השיג םירשפאמש סירסמ גותימכ דבוע סגו

 יתורש רובע עדימ םסירגואה םיקחורמ סיבשחמ

 .סקטואידיו
 םופדופהמפ 60אד אס. דאעוזא- :תרחא הדיחי

 ,רובידה תודיחא רשפאמ ם6ז-ה .אמ - ד

 אוה פ6ז-ה .תשרל סתסנכהו ואדיוו ,םינותנ
 לגוסמ) זכרמב אוה סג אצמנה ,םכח ריעז בשחמ
 .(םישמתשמ 2048 וא סיפסונ ופד 8 רקבל

 זאדמתאו:סוגד6 םופדו8הדסא דטמאוזא- תדיחי
 םיבברמה רקבמש ריעז בשחמ אוה סגש ג1. - זסד
 .םישמתשמ 256 וא סיקחורמה

 אפאוסזמ וסמס גאס םגדג - אטסא| תדיחי
 רקבמו סישמתשמ 12-ל תורש ןתונ אוק םאפא
 תלבק רשפאמו תשרל סישמתשמה לש השיגה תא
 ,ואדיו וא סינותנ ,עמש רובע שקובמה +ץורעה

 .השקבל םאתהב
 דגאמ אוה ,דבעמ ורקימ אוה סגש ,פטפא-ה

 -צהו הקיפרגו סקטואדיו יוות תריצי רשפאמה
 .היזיולטה רישכמ לש גצה לע סתג

 אוה 500501858 דמפאוזאג שאח -5ז תדיחי
 הווהמו (דיחי בבש דבעמ) 5101 8
 .םייתיבה סיתורשה לכו תשרה ןיב קשמימ

 לע ססובמ הבוטינמב אוה סנ ,רחא טקייורפ
 טקייורפ והז .םייטפוא סםיביסב לבא בחר-ספ
 לבכה ךרוא.(ינוריע אוהש ופג תמועל) ירפכ
 -תת מ"ק 60-כ הזמו מ"ק 75-כ אוה יטפואה
 -לט :םיללוכ םיתורשה .יליע מ"ק 15-כו יעקרק
 ד יצורע 9-מ דחאל השיג וידר יצורע ,7 ₪ ,ןופ
 שדלסא 56-ב תח1 סטפ: שא דחא ץורעו םינוויכזדדח
 .םישמתשמה 150-מ דחא לכל

 :םיירשפאה םיתורשה ןיב
 (..םוח ,םימ ,זג ,למשח) קוחרמ הדידמ -
 (..האופר ,הרטשמ ,שא) תוחיטב ,תוקעזא -
 למשח) רתי סמוע -
 םולשתב היזיולט -
 תיכוניח הי+יולט -

 ."וכו ,תיבהמ תוינק ,תימוקמ היזיולט -
 ,הרובחת ,תואקנב ,םיישיאו םייקסע םינותנ -
 ."וכו תוברת ,תואירב

 תירפכ תשר לש ןושאר ןויסנ הווהמ הז טקייורפ
 טהפפ-ל סדק רשא ,םייטפוא םיביס לע תססובמה

 ,תפרצ ,ץיראיבב רתוי רחואמ קר יוטב לבקש (דדצ
 .ךשמהב סחייתנ וילאשו

 תינויסנ הלחתה .8ו6זסא טקייורפ - הינמרגב

 -טפוא סיביס לע ססובמ ,לעופב 1983-מו 1982-ב
 :תבלושמ תימוקמ תרושקת רובע סיי

 (880ג 08 גאס אדמס אדמס 061. 1858 105
 דו 500 16גד10א אפדיאסאא)
 :תרשפאמ תכרעמה

 -ררשפאו ןופלט רובע וספא יצורע אוהש לכ רפסמ -
 .םיגוסה לכמ םינותנו טסקט תרבעהל תוי
 ךותמ סהב רוחבל רשפאש היזיולט יצורע 4 דע 2 -

 םירדושמו תנתונ 8100א תזכרמש תוינכות 5
 תיתרפס וא תיגולנא הרוצב

 47ו תינמז-וב רודישב היזיולט יצורע :א6 וא -
 24 ןיבמ רוחבל ןתינש םיינופוארטס עמש יצורע

 -דושמו תרשפאמ 810ז0א תזכרמהש וידר תוינכות
 תיתרפס וא תיגולנא הרוצב םיר
 רדשל רשפאש סיינופוארטס עמש יצורע 24 וא -

 תיתרפיס וא תיגולנא הרוצב תינמ% וב סתוא

 -דושמה ,?4 טרדנטסב ינוויכ-וד וחפפס"סאש1-ו

 .תיתרפס וא תיגולנא הרוצב סיר

 לש עצוממהשכ מ"ק 8 אוה ילמיסקמה ךרואה

 .מ"ק 4 אוה רשקה ךרוא

 דאתה רשפאמ רמולכ ,ירלודומ אוה 81050א-ה

 דעו ליגר ו לש תיתגרדה המ

 : רושקתה יתורש לכל

 ןיב בולישל הפיאשה לע תססובמ תכרעמה

 בול ל ספבו בחר-ספב םיתורש
 :הזה טקייו מ אל לבא ,דיחי וק לע
 ₪ קייורפב תופתתשמ תורבח רפסמ

 אהסאמ .ה!פג דאג טפח .5זםאזםא5
 , 350 5סז.זדד
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 -תרפיס ןה תוכרעמהמ המכ ..ג50 דד םחתאאפא

 תרוסמתב תושמתשמ תורחאש ןמזב ירמגל תוי
 -לט ואדיוו בחר-ספב היזיולט ירודישל תיגולנא

 .ןופ
 בובירב וא תשמתשמ תיתרפיסה תרוסמתה

 (שג/מ תטישב וא (אוטודוק;5א[א0) יתרפיס

 בוביר - מאסו סוצופוסא אווה וקו םאזאס) - ישאו
 -ספ יצורע ןושארה הרקמב .לג-ךרוא תקולחב

 .שדללסא 140 וא שילסא 70-ב סירבעומ בחר

 רובע שדלסא 140-ב סישמתשמ ינשה הרקמב

 .לג-ךרוא לכל ,ץורע
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 חיכוהל התיה טקייורפה לש תורטמה תחא
 תיללכ תשר לש עוציבל תינכטה תורשפאה תא
 הארנ .םייטפוא םיביס לע תססובמ בחר-ספב
 הניחבמ תמלתשמ תיטפואה תרושקתה סויהש
 וא םייזכרמ ןיב סיקרועב םירדשמשכ תיפסכ
 היהי יתיבה שומישה סגש ידכ .םיינוריע-ןיב
 -ועמשמ ןפואב תדרל דוע םיכירצ סיריחמה ילכלכ
 .ית

 ריע .תטווחמ.ריע איה ץיראיב ריעה - תפרצב
 לודגה ינוריעה יוסינכ ןמזמ אל דע הבשחנ וז
 -ובמ ,בחר-טפב תשר לש הרוטקטיכראל רתויב
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 תוכרעממ םיילמועח תותוא םיכפוה םייטפוא
 םייטפוא םיטלוק .רוא תותואל תוליגר תרוועקת

 .םיילמועח תותואל הרזח רואה תותוא תא םיריממ

 : 1 ב ה-7

 הפ(וצסזא ----7

1 

 = צוסס 0ו5קו8ע 1860חס0ח6 יכ]

 ך(6ח6

 ןוסחו6

0 



 .םייטפוא סיביס לע תסס
 ,1984-ב ליחתהש ,טקייורפה לש הרטמה

 -חסמה רוצייהתא סדקל הנושארבו שארב התיה
 לש םיביכר) סיינורטקלא-וטפוא םיביכר לש יר
 סיביס סע םילבכ ,סייטפוא סיביס ,הצק דויצ
 שי תובוגת הזיא דומללו ("וכו סירבחמ ,סייטפוא
 לע םיססובמה סיידיתע סינתורשב סישמתשמל
 .ןופואדיוה ןוגכ ,תוענ תונומת
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 ידעצ תרדסב - סיטרכ תנמזהו טרס תריחב :תרויצ

 .בחריספ לע עדימ יתורש תרזעב - חיוע-וד

 ה דואס-וצּהְע 4 *
 0 5ע9ן6הו +.

 3 8ץ זצ (וח513ה1 366655 סצ

 5: 216 א6ץס80 סקכ6ז8ויסח)
 .טופאסז 03זווסוקהווסח כזסֶטז גחו5

 אסא 5
 "סח סגראירב

 הס

 :5רזיצ

 ,סייונמ .1500 לע ססבתמ ןושארה ןויסנה

 -לילד רוזאב סיאצמנ סקלהו םיזכורמ סקלחש

 ויהי טקייורפה לש יפוסה בלשב .הייסולכוא

 .םייונמ 0

 :םיתורש לש תוצובק יתש תרשפאמ תכרעמה

 סיגתוממ (א
 סירזובמ (ב
 רשקתהל סילוכי סייונמ ינש ,גתוממ תורשב
 ,םסתשקבל םאתהב (הדוקנל-הדוקנ) ןזלנ תרוצב
 .ןוויכ לכב עמשו ואדיו ורע ליכמ וק לכשכ

 גתוממה תורשב לולכ ןופלטזואדיוה
 צורעל השיג שי יונמ לכל ,תרזובמה הטישב

 דע הבחרה) סיירשפאה 15 ךותמ סינש וא דחא
 .סינופוארטס וידר יצורע 12-מ דחאלו (30-ל

 -חא סגו תויתפרצ ויהי תורדושמה תוינכותה

 .םיימוקמ סינפלוא תרצות ,תור
 שמתשהל רשפא ןופלט-ואידיו לש הצק דויצב

 .תורחא בושקת תורטמל םג
 ,סיגתוממ סיתורש רובע ,תרוסמת תניחבמ

 יונמה לצא סיווק 2 :סייטפוא סיווק 4-ב ךרוצ שי
 3 סישרדנ תרזובמה הטישה רובע .םיקרוע ינשו
 .יונמל רודישה רוקמ ןיבש רשקה רובע םיווק

 צזהמ 8-ב תרבעומ ןופלט-ואדיוב הנומתה
 -ואמ עמשה קיפא .היזיולטה ומכ ,רדת ןונפיאב
 .ואידיוה תוא סע בובירב עיגמו רדתב אוה סג ןנפ

 תרזעב רדתב סיננפואמ סה םג וידרה תותוא
 סאתהב (508.64881885)| סיאשונ סירדת-תת ינש
 .ינופוארטסה תואה לש לאמש וא ןימי ץורעל

 סיכרצלש הדמל תפרצ ,ץיראיב לש ןויסנהמ
 .םסימייוסמ תומוקמב השיג תונשל שי סיירחסמ

 דוד לש הטישב תומלשב שמתשהל אל לשמל

 ומכ) בחר-ספב םיגתוממ םסיתורשב תוינוויכ
 דויצב רזיל תודוידב שמתשהל אל סגו (ןופואדיוב

 .יונמה לצא הצקה

 יוסינה ןמ ןושארה םיחקלה וקפוה זאמ
 בחר-ספ תוכרעמ סוחתב תפרצב דאמ ומדקתה

 תובחרו תוכורא תותשרב ,סייטפוא סיביסב

 סגו (מ-ק 10-כ לש חטשב ,סייונמ 100,000)

 .מזק 1-ל דע תוימוקמ תותשרב
 םע דחיב תפרצ לש תרושקתה דרשמ - סירפב

 דע ספ-תבחר תיתשת תינב לע וטילחה היריעה
 ליחתה טקייורפה .ריעה לכ רובע ,יונמה תיבל

 םיפצמ תפרצב .1992-ב סייתסהל דמועו 1985-ב

 סלועב לודגה היהי הז טקייורפ רצק ןמז ךותש

 .סייונמ באזיתב רפסמ תניחבמ

 (ח6-ש8הְע 5ע516הו
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 < קזספופוהפ !זסחח 1% כוססוגית 9טקקוי6זפ ,טצוהַס (סח טחי62ו.סה 5גו6ווצצו
 ( 015. |. חייב 6חי!0:6ה 5 כיסס:פחיפ 0

 סות6ז 5060081160 קיטס! פח 8)
 9 קבע זצ (סז06160 סע !660ח0ה6 סז חיו

 םיביס לע תססובמ תשר ללוכ טקייורפה

 היהי יונמל .סיילאיסקאוק סילבכו סייטפוא

 ,היזיולט , תוינכות 30-ל תשגל תורשפא

 .ת4 וא ינופוארטס

 וידר

 םיביס לש גוס ותואב סישמתשמ סירפב

 איה תפרצ לש תוינידמה .ץיראיבב ומכ סייטפוא
 לכב בחר-ספב תוימוקמ תרושקת תותשר תונבל

 תוקינכטו סייטפוא םיביס סיסב לע ,ץראה יבחר

 ידכ ,תופסונ תוידיתע

 -רוצל ,הליגרה היזיולטל ףסונ ,סייביטקארטניא

 תותשר .עדימ ירגאמל השיגו הדימלו רודיב יכ

 היזיולט רובע תנייוצמ תיתשת םג תווהמ ולא

 תוכורא תותשרב בלתשהל תולוכי ןה .םילבכב

 סיקידצמ הזבו ("וכו תונמ גותימ ,ןופלט) חווט

 תשרל ןיערגה ויהי הלא תותשרש היפצה תא

 .בחר-ספב תבלושמ

 סיתורשב ךומתל

 סירפב 1985-ב .סילבכב היזיולט תניחבמ

 .הלאכ תותשרל םייונמ ורבחתה ראילפטנומבו

 תשר הלעפוה 1984-ב ,ןודנול - הילגנאב

 ל"ניבה סנכה רובע ריעה זכרמב חווט-תינוניב
 דויצב ושמתשהו מ"ק 4 היה רטוקה .ילכלכה
 פצדטא 1.061א₪ד גו

 -עהל סיצורע ,ואדיו יצורע 16 הקפס תשרה

 (/וסמס-6סאתמתפא6פ) ואידיו תדיעו ,סינותנ תרב

 .ההובג תוכיאב היזיולט ץורעו

 אוקקסא דמו מסת קו גאס דו םקחסאפ 208- :ןפיב

 ןאתסהאוגדדסא אפז- חתיפ 16 084?605דו0א - אזד

 .ואתא 5צ5דמא| - 5

 ,וחגאג-ב ןויסנה תא רבע ןושארה סגדה

 לכ תא ללוכ ןונכתהו .1984-ב ,ויקוט לש רברפ

 .ןפי
 ,ילוק עדימ קפסל איה תשרה לש הרטמה

 ,החונו הריהמ הרוצב ,סינותנ וא ילולימ ,יתוזח

 .רתויב תומדקתמ תויגולונכט לע ססבתהב

 םג ,ךורא חווטל תיזחת שרד הזה טקייורפה
 םימרוג השולש .תיתרבחו תיגולונכט תניחבמ

 :ןובשחב וחקלנ
 אל םיתורשו רוביד תרבעהל תיתרפס תשר -

 ;סיילוק
 -וקוטורפ יריממ ןוגכ ,תשרה ידוביעל סיתמצ -

 יסיסבל השיגו עדימ ירגאמ ,תותואה תרוצ ,סיל

 םינותנ
 עדימ תרבעה בצק לע תססובמ סולשת תטיש -

 .םיטיבב

 סיאתמ אצמנ יוסנה רובע רחבנש סוקמה
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 1 8ז08008ה₪ וח!סודה 8ואסה חפ1ח68) /

 ס
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 חוו

 360673! ;ה!סוח הז:סה, 80908.
,0 .011085 

 וא 0%

 600631ו0ח, בח

 א ססזסצ*10,000 8065 קסז

8000 63 
 וח(סה ה 3, 5

 ("661(6ז0חו6 ח6וא +2 826ז")

 75-100 (חו8<. 400)

 קּגָמ6< ק6ז ז/ 6תהחהשו דש 6תהתחש|

 א6וא5 וח
 301063 סז

 סח דצ זס זמ 5

 !ח!ס ה ה1!סח ץס!טחוש הו

 !ח!סודדה 81וסח 606 (36ה878) חסה ו 81וסח,

 809166, ח01ו688, סז 0,

 יאסזאוחַס 405.

 חו 8188!, 5

 .בחריספב עדימ תפילש ,טסקטלבכ ,רדושעמ סקטואידיו ,יביטקארטניא סקטואידיו ןיב האוושה :6 רזיצ

 -יתב ,םיירוביצ ,םייטרפ :םינכרצה ןווגימ ללגב

 תרוסמתה .ויקוטל הבריקה ללגב םגו "וכו תשורח

 הזש ,ם7ז0 סע גותימהו םייטפוא םיביסב התשענ
 גותימ רובע .ימוקמ גותימ רובע אזד לש חותיפ
 גתמ אוהש 0גזפשגצ-ב םישמתשמ ינוריע-ןיב

 .אוד לש אוה םסג ,יתרפיס

 תרשפאמ זאפ לש לדומה יפ-לע בחר-ספ תשר
 ,ואדיו תודיעו ,ואדיו תרוסמת :ןוגכ םיתורש

 ."וכו תינועביצו דואמ הריהמ הילמיסקפ
 לכ תא ללוכ ,םינפיה לש םתעד יפל ,זא5 לדומ

 תרבח תא סיתרשמו וישכע סיירשפאה סיתורשה
 .עדימה ןדיע

 -ילא' 'בח .סינושאר סידעצ ושענ לארשיב םג

 תיתשת תמקה לע העידוה ,מ"עב תוכרעמ 'ארש
 -ועה ,קרב-ינבב הלש לעפמב בחר-ספב תרושקת
 .1985 תליחתמ רבכ תדב

 ,ארשילאב םיבשחמב סישמתשמה יוביר לשב

 רשא תימוקמ םיבשחמ תשר םיקהל טלחוה

 -יחבה .בשחמ לכל רבחתהל שמתשמ לכל רשפאת
 .פדמא תרבחה לש בחר ספ תשר לע הלפנ הר

 :םה ארשילאב וז תשרל םירבוחמה םיבשחמה

 םירבוחמש םיפוסמה רפסמ .₪9 מ ,37 מ

 םיפוסמה רפסמ .150-כ אוה ₪. 3000-ה תכרעמל
 -עמל .16-כ אוה ₪. 9007-ה תכרעמל סירבוחמש

 תויפרג הדובע תונחת 4-כ שי .א.9007ה תכר

 .רוצייה ידבוע בולישב םיסדנהמ םסידבוע ןהבש

 ילאיסקאוק לבכ איה תשרה לש תיתשתה

 -יולט לש סה םירוביחהו תרוסמתה תיגולונכטו

 ליעפהל ןתינ וז הטישב .(64זצ) םילבכב היז

 לבכ לע ןלוכ תולעופה טנרטא תותשר תורשע

 -רגטניא תחא תשרב ןהיניב תורבוחמו ףתושמ

 בחור לש רתוי בוט לוצינ סייק ךכמ האצותכ .תיל
 -שחמו עדימ יצורע תשרב בלשל רשפא ןכו טרסה

 ."וכו הקעזא תכרעמ ,רוביד ,היזיולט ,סיב

 ארשילא תרבח לש םסינותנה תרבעה תשר

 לבכ תיתשת לע תוימוקמ תותשר יתשמ היונב

 רשאכ ץע תרוצב היונב תשרה .ילאיסקאוק 6גדצ

 תפאספאס ?םםסטפאסצ רבוחמ תשרה שארב

 צרזהמ 6 לש ספ בחור סע דמגאפגדסמ 0
 םיבשחמה תואובמ .הטילקל ץרזהמ 6-ו רודישל

 (56אםד 60א1ואושאַו6ג- 20/220 תדיחיל סירבוחמ

 םירשפאמה 8522-ל םיקשממ 32 תלעב דוסא שאח

 תוריהמב ינורכניס-א לוקוטורפב םסינותנ תרבעה

 לבכל רבחתמה 8א6 רבחמו הינשל בזא 2

 -בוחמו חטשב סירזופמ סיפוסמה .ילאיסקאוקה

 ₪5 232 םיקשממ ינש תולעב :שוש 3 תודיחיל סיר

 -חמו םיינורכניס-א םיפוסמ ינש סע םירבחתמש

 .ילאיסקאוק לבכ רוביחל 8א6 רב

 לכל ףוסמ לכמ השיג תורשפאמ תותשרה

 המיאתמ הנכות ילעב סיבשחמ ןיב רשק וא בשחמ

 סיפוסמה תומכ לע תישעמ הלבגה ןיא רשאכ

 עצובמ תותשרה ןיב רוביח .תשרל םירבוחמש

 רבחמ ידי לע רבוחמש ילאיסקאוק לבכ ידי-לע

6 
 רפסמ םע רתויב הנימאכ התלגתנ תכרעמה

 סע חלצומה ןויסנה רואל .ירעזמ תוינכט תולקת

 תכרעמה תא ביחרהל ארשילאב טלחוה תכרעמה

 -לחמ תיינב ללוכ) .דיתעב הנביש שדח ןינב לכל

 .(תושדח תוק

 תיפקיה הרוצב תנקתומה בחר ספ תיתשת

 ,צוח הרבגה דויצ םע הקלחמו הקלחמ לכב

 תושימג תרשפאמ תיתשתה .הנימאכ החכוה

 תטלחומ הטילש תרשפאמו תובחרהו סייונשל

 -קת אלל יצחו הנשכ תלעופ תכרעמה .תכרעמב

 .תול

 םוכיס
 -תרפס תותשרב סיבלושמה םיתורשה חותיפב

 ירחא ינש רוד רבכ סיווהמה ופ8סא ספ-תובחר תוי

 ,(ואדמ0 מ גדמס 5581665 סוסה 1 אדעסמאפ) !8סא

 .בושח סוקמ תספות םסילבכב היזיולט
 הקיקחה ,ץראב .הלשבו תמייק היגולונכטה

 םילבכב היזיולטה תא סינכהל החילצה רבכ

 .תרכינ תומדקתה וזו ,יצרא ףקיהב

 דוע קוחה תויטילופו תויתרבח תוביס ללגב

 הידמב ןומטה לאיצנטופה לכב שומיש רשפאמ אל

 סג ,קוחר אל ןמזבש הווקנ.םילבכב היזיולטה לש

 ,ופוסבש ,היגולונכטה לש בצקה יפל ךלי קוחה

 -ב 501 ?00₪ רפוסה רמאש יפכ ,רבד לש

 הז אוה קוחה* :ימ6אס100ו85 05 ת5500או

 ₪ היגולונכטה אלו תורחה תא ןתונש
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 םילבכב היזיולט
 םינוחנ חתרושקהו

 תמקה תסנכה הרשיא 1986 טסוגוא תליחתב

 ךיא ?כזלט הז המ .אראב (כ-לט) סילבכב היזיולט

 בצמה המ ?הישומיש סינופ ןאל ?תחתפתמ איה

 -אשל תובושת המכ ןתונ ןלהלש רמאמה ?ץראב

 .ולא תול
 סויה תואצמנ תושעותמה תונידמה בור

 תכיפהמ' הל םיארוקה שי) הכיפהמ תליחתב
 -ושקתה תכיפהמ* םג הל םיארוקה שיו *עדימה

 הרבחל ונתוא ליבות סיבר תעדל רשא ,('תר

 םיבשחמ ,תרושקתב בחרנ שומישב תנייפואמה

 .עדימ תורוקמו
 הרבחל תיעוצקמה תורפסב לבוקמה חונימה

 הרבחל סיסבה ואזסמא(גזוסא 5061 אוה תאזכ

 -בעה רשפאתש תמדקתמ תרושקת תשר אוה וזכ

 עדימ ,הקיסומ ,רוביד ןוגכ ינוויכ-וד עדימ תר

 דקומ ןיב היזיולטו תונומת ,םיטוטרש ,בותכ

 תרושקת תמגודכ ,והנשמל דחא יונמ ןיבו ןכרצל

 -מוע הלא תויעב ןורתפל .סויכ תמייקה ןופלטה

 ,תינוויכדודו טרס-תבחר תיצרא-ללכ תכרעמ תד

 םלוא ,וזכ תכרעמ סוקל תננכותמ ץראב סגו

 היהת תיתועמשמ תומדקתה תוילכלכ תוביסמ

 .סינש רפסמ דועב קר
 תושמתשמ ןפי ומכ תוצרא תיגולונכט הניחבמ

 -ושקתה תיתשת תא םיווהמה סייטפוא םיביסב

 תניחבמ סגו תינכט הניחבמ סג תילמיטפואה תר

 םצסמא(/גודסא אמדרעסתא 5צ5דאו תונבל ידכ ,תולע

 .צראה לכל (מזרמ) עדימ תשר לש תכרעמ - (א5)

 לש תירוזיא תכרעמ 8וס*סא הווהמ הינמרגב

 (תפרצ ומכ) תורחא תוצרא .םייטפוא סיביס

 לע תוססובמה טרס-תובחר תותשרב תושמתשמ

 -לאיסקאוק םילבכו סייטפוא סיביס לש בוליש
 .םיי

 היזיולט תותשר התע דע וחתפתה לארשיב

 ידכ (סיבושי המכבו סיצוביקב רקיעב) סילבכב

 -פוחו הבחר הרירבל סינכרצה תשירד לע תונעל

 םיזכרמ וחמצ ךכ .היזיולט תוינכות לש תיש

 -כרמ .היזיולט ירודיש תצפהל םסיינוניבו סינטק
 -יולט תוינכות לש בחר ןווגימ סיטלוק הלא סיז

 תוללכושמ תונטנא תרזעב םינוש תורוקממ הי

 לש ותיבל כ-לט תרושקת תשר ךרד ןתוא םירגשמו

 ,הריחב יפל תוינכותה לכ תא טולקל ןתינ .ןכרצה

 .(קגצ-.דצ) סולשת יפל ןקלח קר וא

 כ"לט תכרעמ רואית
 יתשמ תבכרומ (טרס-תבחר) כ-לט תכרעמ

 :תוכרעמ-תת
 לועפתה דקומ .א
 הצפהה תשר .ב

 (1 'סמ רויצ) (אפגס םאס) לועפתה דקומ .א

 תשרב םיצפומה 82 תותואל אצומה תדוקנ וניה

 8- תותואה לכל ףוסיאה תדוקנכ שמשמ ןכו

 תשרל סירבוחמה סיעצמאה ןווגימ יזע םירצוימה
 ינייוול ללוכ ,(תינוויכ-וד תרושקת לש הרקמב)
 .(דועו ואידיווז-תוטסק ,סינפלוא ,תרושקת

 ללוכ לועפתה דקומב ללכ-ךרדב אצמנה דויצה

 ,סירוטלודומד ,םירוטלודומ ,תותוא ירבעמ

 56 ראוהזו6 סח אס
 וז
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 לועפתה דסומ :ד יסמ רויצ

 -יחיו תוכ-יקפס ,סינותנ סוגרת תודיחי ,םירבחמ

 .הרקב תוד

 סייביספ סיעצמא לש בוליש - הצפהה תשר .ב

 רדת ומכ תותוא סיפסואו םיציפמה םייביטקאו

 ונממ םיצפומ ,לועפתה דקומב סירצוימה ,וידר
 כ"לט סושייל .סינוש תורוקממ וילא סירדושמו

 דקוממ סיצפומ תותואה ,יתיב רודיב יכרצל
 -ךרדב ,סייונמ לש (םיפלא) בר רפסמל לועפתה

 סילוכי סייונמה .ינוויכ-דח רודיש תועצמאב ללכ

 -ודיש שיש תע לכב םסיצורע רפסממ תונחת רורבל

 .םיר
 שומיש תורשפאמ תוינוויכזוד כ-לט תוכרעמ

 אוה רבדה שוריפ .םולשתב תרושקת יצורעב
 ןמזב קר םירודישה תא רוחבל לוכי יונמהש

 .לבגומ

 -וקמו תוינוויכזוד כ-לט תוכרעמ םג תומייק
 יונמ לכ סע רשק רוציל לוכי יונמ לכ ,רמולכ ,תונו

 ךותב סיאצמנ גותימה יעצמאשכ ,תשרב רחא

 תותשר) מדתר סשב תועודי הלא תוכרעמ .תשרה

 תרושקת תותשר) ב-תר וא ,(תוימוקמ תרושקת

 .(תוינוניב
 תכרעמל תינוויכ-דח תכרעממ רובעל ןתינ

 ידיזלע םירקמה תיברמב תנווקמו תינוויכזוד

 (5009112585) סיוושמ ,םיננסמ דויצ תפסוה

 "ודה תותשרה .רזוחה ץורעה ןוויכב םירבגמו

 ןווגימב הכימתל תושמשמ (תונווקמ) תוינוויכ

 טסקטלט :ןוגכ סישדח סיתורישב סישומיש לש

 ,סקטואדיוו ,(56 'סמ 'סיבשחמ' ןויליג האר)

 ,עדימ רוזחיא תוכרעמ ,רוגס לגעמב היזיולט
 ."וכו תיתרפיס הרקב

 סיווק :םה הצפהה תשר לש םסיביכרמה

 ;םיננסמ ;סייטפוא םיביס וא סיילאיסקאוק

 -יציב ךרוצ שי רשאכ .םירבגמ ;סירבחמ ;סילצפמ

 םג םימייק תורחא תרושקת תותשר סע רשק תר

 תוינוויכ-וד כ"לט לש סירקמב ןכ ומכ ,6דמוא 5
 תומיאתמה הנכות םגו הרמוח סג ןנשי תונווקמו

 .תשרל השיגל

 יפ-לע היונב תויהל הלוכי הצפהה תשר

 ידי-לע תעבקנ היגולופוטה .תונוש תויגולונכט
 סייגולונכט ,םיילכלכ סימרוג לש הכורא הרוש

 הנבמ לש היצזימיטפוא איה היעבה .סירחאו
 ביכרמ ןכו םיעודיה סיביכרמב בשחתהב תשרה

 שומישה לש ידיתע לאיצנטופ יבגל ןדמוא לש

 תותשר סוהתב תיגולונכט תוחתפתהו תשרב

 .תיתכונה היגולופוטה לע ןתעפשהו תרושקתה

 המכ שי תשרה לש תילמיטפוא השירפ תעיבקל

 :ןוגכ סיירקיע סינוירטירק

 תינושארה העקשהה תולע <

 הקזחאה תולע <

 דיתעב הבחרהל תורשפא <

 תכרעמה יעוציב <
 -לכלכ סילוקיש סה סינושארה סיפיעסה ינש

 תובישח תלעב איה דיתעב הבחרהה תורשפא .סיי

 קפסל ןתינש סיתורישה ללגב רקיעב ,רתויב הבר

 .םימייק סייגולונכט סיעצמאב ,םילבכה תשרב

 סע דחי ,העקשהה תולעב הדיריל ליבומ רבדה

 רקיעב ,תוחוקלה דצמ תרבוגה תוניינעתהה
 תודיעו-לט ,סקטואידיוו ןוגכ םינווקמ סיתורישב

 יסיסבל רשק ,ןופואידיוו ,(המו 560אה:תפא6מ)
 ."וכו םינוש סינותנ

 דשפאל שי סילוקישה תרגסמב הבר תובישח
 ,הינופלט ללוכ ,סינוש םיתוריש לש סבוליש תור

 הניחב ןכו תיתרפיס תרושקתל רבעמ ,תחא תשרב

 וא סייטפוא סיביסב תוכרעמה לאיצנטופ לש

 .םיילאיסקאוק סילבכ סע סבוליש



 כ"לט תויגולופוט
 יסמ רויצ) תויסיסב תויגולופוט המכ תומייק

 ;צע ;תעבט ;בכוכ ;(ןילנ) הדוקנל-הדוקנ :(2

 .(8שפ) הריבצרוק

 ד
 הדרקנל הדוקנ .א בכוכ .ב

 תעבט .ג הריבצ וק .ד

 בלט לש תויגולופומ :2 רויצ

 שי כ-לט תותשר לש היגולופוטה תריחבב

 .א :תודגונמ תושירד יתש ןיב ןורתפה תא אוצמל

 רודיב יכרצל םיבר היזיולט יצורע לש תורשפא
 לעב ץע תשרב גישהל ןתינש רבד - הכומנ תולעב

 תילכלכה היגולופוטה - ונממ םיפעתסמה םסיפנע

 םישומישל תכלוהו תרבוגה השירדה .ב ;רתויב
 איה בכוכה תייגולופוט סרובעו ,םינווקמ
 תדוקנב גותימב ךרוצ שי זאו רתויב המיאתמה
 .בכוכו ץע ןיב בלשל תורשפא םג תמיק .תמוצה

 ןתינ ןילנו הריבצרוק ,תעבט גוסמ תויגולופוט
 אלו ,םינותנ תרושקת תוכרעמב רקיעב אוצמל
 לש םיבוליש סג םימייק .הצופת-תובחר תותשרב
 סייגולונכט םיצוליא ללגב תונוש תוינולופוט
 תוצובק לש תודחוימ תושירד ללגב וא סינוש
 גותימה תדוקנמ בכוכ תייגולופוט ןנכ ,םייונמ
 .הנשמ תונחתל יונמהמ ץע תויגולופוטו ,םייונמל

 תינוויכ-וד תרושקת
 םיילאיסקאוק םילבכב

 -לאיסקאוק םילבכ תשר לש הבושח הנוכת

 לש םימושייה תא רועיש-ןיאל הביחרמה ,םיי
 רחאמ .תוינוויכודה איה ,טרסה-תבחר תשרה

 ,סינוויכה ינשב תותוא ריבעהל ןתינ וזכ תשרבש
 .רבד לכל תרושקת תשרכ שמשל הלוכי תכרעמה
 םיילאיסקאוק םילבכב תינוויכדוד הצפה תשרב

 ילאיסקאוק לבכ :תויסיסב תושיג יתש תומייק
 סג סימייק .םיילאיסקאוק םילבכ גוז ;דיחי

 .(3 'סמ רויצ) לנה תושיגה יתש לש םסיבוליש

 םילבכל ףילחתכ סייטפוא סיביסב שומישה

 ןה ,תויורשפאה רפסמ תא ביחרמ סיילאיסקאוק

 םיביס לע הלוכ תססובמה תשר תמקה ידי-לע

 -גולונכטה יתש ןיב בוליש ידי-לע ןהו םייטפוא

 .תוי

 דיחי ילאיסקאוק לבכ

 תרושקתל דיחי ילאיססאוק לבכב שומישה

 דדתה םורטקפס תקולח ידי-לע ירשפא תינוויכ-וד
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 יתשב תישענ סירדתה תקולח .לבכה לש סיר

 :תוטיש
 (אווספקח) סורטקפסה תייצח .1

 (5095/) לוציפ-תת .2

 ךכ סירדתה סוחת קלוחמ אופק תטישב

 םירדת סוחתב תאצמנ הרובעתה רזוח ןוויכבש

 174-400 סירדת םוחתב דרוי ןוויכבו צדהמ 8

 וז הקולח תנייפאמה תירקיעה הנוכתה ,צ"המ

 ,םסינוויכה ינשב סינותנ לש ההובג הרובעת איה

 בצק סגו ךומנ בצק סג) םיבר םישומיש תרשפאמה
 רויצ) ב*ויכו ,הרקב ,ואידיוו ינותנ תרבעהל (הובג

 בורב שומישב תאצמנ תאזה הטישה .('א3 "סמ
 .תוינרדומה תרושקתה תותשר

 -ומל יונמהמ םירדתה סוחת 508571ח תטישב

 יונמל דקומהמ דרוי ןוויכבו צדהמ 5-30 אוה דק

 וז הטיש לש ןורתיה .('ב3 רויצ) ציהמ 0

 תיסחי תולקב עיגהל תורשפאב אוה ('ג3 רויצ)

 .ינוויכדחה לבכה תכרעמ לש תומאתה ידי-לע

 12-כ לש הרבעה תכרעמה תרשפאמ ,ךכל ףסונ

 ,רדת תרמה אלל ריוואהמ סיטלקנה שש סיצורע

 הטישה לש ירקיעה ןורסחה .אוזפפ;.ח-ל דוגינב
 ףסונ עדימ רוקמ לש תשרל הסנכה אוה ו...
 רזוחה ץורעל םישדקומש רחאל ,לועפתה דקומל

 וא) היזיולט יצורע 4 קרש ךכ ,צ"המ 25 קר

 .הז ןוויכב הרבעהל םסינתינ (ךרע-הווש

 םיילאיסקאוק םילבכ גוז

 םילבכ ינשב סישמתשמ ('ג3 רויצ) וז הטישב

 -ונמל דקומהמ ןוויכב הרובעתל דחא - סיליבקמ

 ןיאש ןוויכמ .דקומה לא סייונמהמ ינשהו ,םיי
 ןיא ,סינוויכה ינשב תותואה ןיב היצקארטניא
 -וד תרושקתב שרדנש יפכ) רדתייננסמב ךרוצ

 אוה ירקיעה ןורסיחה .(דיחי לבכ לע תינוויכ |
 -ויכה ינשב תרושקתל טרסה בחור אולמ תשדקה
 סמצע ןיבל סייונמ ןיב תרושקת תורשפאו סינו
 -ובג םיבצקבו תנווקמ הרוצב דקומה ןיבל סניבו
 .םיה

 תעבט תרוצב ינוויכ-דח לבכ .א

 וו, ל ל

 ל |
 ו
 כ

 דחא לבכ לע תינוויכ-וד תרוסמת .ב

 םידרפנ םילבכ 2 .ג

 ו השיח ויסה ₪1 סירוטה! וכח פו ]ו

 ב
 ו

 וו טו
4 " 

 ה 0
| | 066 
 ו )

0+ 

 ינוויכ-וד דחא לבכו ליגר דחא לבכ .ד

 ןיסטו ה 8

 וינוויכ-וד תותוא תרבעה :3 רויצ

 סילבכ גוזו דיחי לבכ בוליש

 םילבכ תוגוז לש תוקינכט סע דיחי לבכ בוליש

 -בכב היזיולט תוכרעמל רקיעב דעוימ ('ד3 רויצ)
 סיקסעל סיתוריש ראשה ןיב תוקפסמה סיל
 תרושקת לש סיהובג םיחפנ תושרודהו היישעתו

 .ואידיוו תרושקת ןכו תנווקמ סינותנ

 בחר ספו סיסב סכ
 וא טרס בחור יפל איה כ-לט לש תרחא הקולח

 :ס5 בחור
 (845584%א0) יסיסב ספ .1
 (88028%א5) בחר ספ .2

 לבכב תותואה וז הטישב - יסיסב ספ .1

 .ילאיסקאוקה וקב חתמ ייוניש ידי-לע סיגצומ
 ןיאו (6גאתופא) אשונ לג סיננפאמ םניא תותואה

 וקב הנתשמה חתמה רוקמ .אשונ לגב שומיש
 .((זאמ סמוש5מ) וקה רבוחמ וילאש דויצב וניה

 סיאשונ סילג רפסשמב סישמתשמ - בחר ספ .2
 -רעמ לש סירדתה ספ סוחתב סירזופמ סינותנהו
 לגב םסייוניש ידיזלע השענ ןונפיאה .לבכה תכ

 אאוקו.חד/םמ. 1155. :תואבה תוטישה יפל אשונה
 ידי-לע ןנפואמ לג לכ .הושסטפא6שצ-אוססטו \חסא

 -חאו ואידיוו ינותנ וא ,םיבשחמ ינותנ וא רוביד
 תותואל הרזח ךפוהו סדומב השענ ןונפיאה .םיר

 .לוממ סדומב
 ,ילאיטקאוק לבכב תושמתשמ תוטישה יתש

 היגולונכטב שמתשהל ןתינ בחרה ספה תטישב ךא

 ךות תיברימ תונימא תרשפאמו כ"לטב תאצמנה
 -ולונכט .תוערפה ינפמ תותואה לע האלמ הנגה
 שומישב תאצמנו ,הלעפהלו הנקתהל הלק וז היג
 סיבצקב סינותנ תרבעה תרשפאמ איה .בחרנ

 פושע סואיתה דויצ וניה חתפמה טנמלא .סיריהמ

 ילאיסקאוקה לבכה ןיב (805 אדצפ*א(5 שאח)

 תרשמ דדוב 8וע לכ .(4 'סמ רויצ) סינותנה רוקמל

 ךרוצל סאתהב דיוצמ אוה .םירדגומ סיכרצ
 אשונה לגה ןונפיאל סילגעמב ןכו בשחמ-ורקימב

 -ואה תא תולגל לגוסמ ןכו ,םילפוטמה תותואב

 -צקה .ךכל סיבצקומה סירדתב סירדושמה תות
 2 סה סיבשחממ םסינותנ תרבעהל סילבוקמה סיב

 .(דחוימ דויצ סע ס"פימ 10-50 סג רשפא) ס"פימ

 -שחב תחקל בייח הטישה לש הריחבה ןורקיע
 ,(בצק ,תוריהמ) ספה בחור ןוגכ סיבר סינותנ ןוב
 -ישל תורשפא ,תכרעמה תולע ,הבחרה תושירד

 ךילומה גוס ,תונימא ,סייטרדנטס סיביכרב שומ
 -יטא ,החונ תורבחתה ,(סוינימולא וא תשוחנ)
 -ילשו (58805 אגד5) תואיגש בצק ,תוערפהל תומ

 ד \אפאוופ8וסא ואדמ0₪1-) תרושקתה תכרעמ תומ
 רועיש רשפאמ כזלט תייגולונכטב שומישה .(זצ

 .ןוילימ 100-ל דחאמ תוחפ לש תואיגש

 הרקי רתוי ,תבכרומ איה בחר ספ תכרעמ
 -בכרה ינפל יסדנה ןונכית תבייחמו יסיסב ספמ

 -פאמ איהש ךכב סה םיירקיעה היתונורתי .הת
 תרושקת תוכרעמ לש רכינ רפסמ תלעפה תרש

 תרשפאמו ,ליבקמבו תכרעמה התואב תויאמצע

 תלגוסמ ךכ .םייוניש ךרוצל תיברימ תושימג

 תרושקתה יעצמא ןווגימ לכב לפטל תכרעמה

 סייליבקת תותואמ לחה ,תילמינימ תולעב

 סייתרפיס תותואב הלכו לוק ןוגכ (סייגולאנא)

 .מדתרב ,תיברימ הניה תילכלכה התולע .םיריהמ

 ,רתוי הטושפ איה יסיסב ספ גוסמ תכרעמ

 שי ךא ,ואט.קמזטפה וא את.אוספפאו תללוכ הניא
 תותוא ריבעהל הלוכי הניא :תונורסח רפסמ הל
 סינותנ תרבעה ;םיבצקב תלבגומ ;םייגולאנא
 תטישל תיסחי) סירצק דואמ סיקחרמל תלבגומ

 .(בחרה ספה

 -לשה שי תרושקת תותשר לש הנוכנ הריחבל
 המ לע תכל-תוקיחרמ תוילכלכו תוינכט תוכ
 ריהמו רתוי לוז ,רתוי לק .דיתעב ןוגראב הרקיש
 רשאמ ,בשחמ ףאו תספדמ ,ףוסמ ףילחהל רתוי
 .השדח תרושקת תיתשת תונבל

 מ"תר"כ כ"לט
 סינותנ תרושקת תשר לש יסיסבה הנבמה

 לש הנבמ ,סירקמה בורב ,וניה תילאנויצנבנוק
 תיצקומ תשרב יונמ לכל .בשחמ ודקומבש בכוכ
 דחא גוז) יזיפ וק חתמנ יונמ לכלו בשחמל הסינכ
 תפסות תשרדנ רשאכ .(5 'סמ רויצ) (רתוי וא
 רוביח ,םיאתמ לבכ תחנהב ךרוצ שי סייונמ
 היונפ הסינכל ורוביחו תופעתסהה תונוראב
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 םייציא םיבטחמ תספדמ ,םינותנ סיסב

 הטר
 קזונמ( )

 תזכרמ

 םינופלס
 תוסרפ | םיממ| ףחירוכצ

5 / 

 םינופלס

 גותימ

 תונמ

 תוימוקמ תרוועקת תותשר :4 רויצ

 ללוכ - ירוזיא מ*תר י*ע תורשוגמ

 / \ \ רושיגו - עמש ,היזיולט ,יזוח תרבעה

 .תונמ גותימ תותוערל

 םיפוסמ

 קר אל בשחמה שמשמ וז היגולופוטב .בשחמל
 4 יונמ רשאכו תמוצכ סג אלא ,םינותנ דבעמכ

 -צמאב השענ רבדה ,לשמל ,8 יונמל רסמ ריבעמ

 טולקל ךרוצה רצונ סהבש סינוגראב .בשחמה תוע

 בשחמל השיגה תא סייונמל רשפאלו ףסונ בשחמ
 :תויעב המכ תוררועתמ ,הז

 -ייקה תשרל ליבקמב) תרושקת תיתשת תיינב .1
 (תמ
 ידכ סיבשחמה ןיב ריהמו ליעי רשקל וק תריצי .2

 ינשל דחא סיבשחמה לש יוביג חיטבהל

 םירחא םיפוסמ סישרדנ סירקמהמ קלחב 3
 יריממ ,ןיפוליחל וא שדחה בשחמה דגנכ הדובעל

 -יע םייוסמ ןוגראב חתפתמ רשאכ .סילוקוטורפ
 לש בר רפסמב שומיש י"ע רזובמ סינותנ דוב

 תסנכה ,םימכח םיפוסמ וא סינטק סיבשחמ
 רזע דויצו תויזכרמ ,םילילמת דוביע תוכרעמ

 תרושקתה תיתשתב קובקב ראווצ רצונ ,ףסונ
 לש םירטמ יפלא תחנהב ךרוצ היה סעפ-אלו

 .דועו ףעס תונורא ,םיטוח ,תורונצ תולעת

 תושימג תרשפאמ איה מ-תרזכ היונב כ"לטשכ
 יזניפה הנבמה יזע הלא תויעבל תונורתפ תנתונו

 מ-תר תטישב כ-לטב תופדעומה תורוצתה .יגולהו
 .(6 'סמ רויצ) ץע וא ,הריבצ-וקו תעבט :ןה

 שממ תויביסכ סירבעומ סינותנה תעבט תרוצתב
 וא הריבצ-וק תרוצתבש תעב (8585%אס-ה ומכ)

 תרוצב וא םירבעומ תויהל סילוכי סינותנה ץע

 ךכ ,אשונ לג ירדת ןונפיא ידע בחר ספ וא תויביס

 םירדתב סייגולאנא תותוא י"ע הרבעה תלבקתמש
 .רתויב סיהובג

 תוססובמ תותשר תודימעמש טרסה בחור
 רבד ,צ"המ 450-כ לש וניה שמתשמה תושרל כ"לט
 תרבעה ,סייונמ יפלא-תורשעב הכימת רשפאמה

 ןכו א₪8 תורשע לש סיללוכ םיבצקב תשרב סינותנ
 סוחתב קר אל ןווגמ עדימ לש תינמז-וב הרבעה םג
 יצזוח ןוגכ םסירחא םימוחתב םג אלא םסינותנה
 ,דועו לוק ,(וזפפס)

 תימוקמה תרושקתה תשרל תורבחתהה
 תויורקה תודיחי תועצמאב ,ןיוצ רבכש יפכ ,הניה
 .(ק40ד 6סאשאו6גתסא טאחצ) א וא פוט
 תעצבמ ,בשחמ"ורקימ לע היונבה ,וז הדיחי
 תודחא ריכזנ .תינפז-וב תולטמ לש בר רפסמ
 :ןהמ

 6 פט

 תזכרמ
 ו בטחמ

 וצאר

 םינופלס

 הסילק דסומ
 הצפחו
 יזיולס+יזוה

 תזכרמ
 םיגופלס
 תירובצ

 םינותנ תרושקת תששר לש יסיסב הנבמ :5 רויצ

 בשחמ ודקומבש בכוכ תרוצב

 יונמה לש תרושקתה לוקוטורפ תא הריממ <

 .תשרה לש תרושקת לוקוטורפל

 סייגולאנא תותואל סייראניב תותוא הריממ <

 .םיאתמה רדתל סנונפיא ךות

 לש הצובק ךותמ דחא קיפא ,הנכות י"ע ,תרחוב <
 .םיירשפא (םירדת) סיקיפא

 י"ע שקובמה יונמה םע תורשקתה תרצוי <
 סויק לע העדוהו ותבותכ יוהיז ,וילא האירק
 .רשקה

 -ישל (8טההפ) ןוסחתיא יונמה תושרל הדימעמ <

 יונמה רשאכ תוטלקנ תועדוה תנסחאמו רוד
 .תמדוק תורשקתהב סופת

 סע תינמז-וב תויורשקתה רפסמ סויק תרשפאמ <
 תורשקתהמ רבעמ תורשפא ךות ,םינוש סייונמ

 תורשקתה ךילהת עוציבב ךרוצ אלל היינשל תחא
 .שדחמ
 י"ע טלקנ ,חלשנש עדימה תוניקת תא תקדוב <
 לש הרקמב .חלושל הקידבל רזחוהו שקובמ יונמ

 .שדחמ עדימה תא תרדשמ איה שוביש רותיא
 רפסמ לע יונמל םייטסיטטס סינותנ תקפסמ <
 .ןהיכשמו ויתויורשקתה

 -שק תריצי - תרושקתה ידיקפת לכ השעמל
 ןעממ תועדוה תרבעה ,םייונמ ןיב גותימ ,םיר
 תדיחי לא בשחמה ןמ סירבוע - דועו רחאל דחא
 תודיחיש ךכ ,םילוקוטורפ תרמה ךות קשמימה
 -תהל תולוכי סינוש סילוקוטורפב תודבועה הצק
 .תמלשומ הרוצב וז סע וז רשק

 םידמוע תויורשקתהה תכרעמ תריצי ךרוצל
 :םיירקיע סילכ ינש שמתשמה תושרל

 לודג רפסמל (טרס-תבחר תשר) ךוותה תקולח.1
 הז ןפואב .(=.ם.א) רדת לש סיסבב סיקיפא לש
 -יפאל סירדתה סוחת תקולח יסופיט 8חנ רשפאמ
 דצ :קיפא' קלחל ןתינ ונייהד ,צדהק 300 ינב סיק
 רשאכ סינותנ תרושקת יקיפא 20-ל יטרדנטס
 הדוקפ י"ע השענ והנשמל דחא קיפאמ רבעמ
 .8זט-ל תיגול

 יפלא-תורשע לש סתורישל דמוע קיפא לכ .2

 רתויב סכחותמ הקולח ןונגנמ תועצמאב סייונמ
 רכומה ,הז ןונגנמ .(דפאו) ןמז לש סיסב לע
 :ןמקלדכ לעופ ,/ש05-כ תורפסב
 רחא 8 סע רשק רוציל שקבתמה והשלכ פוט
 הרובעת *עמוש* וגיא סא .תשרל הליחת ןיזאמ
 אצמנ רודיש ידכ ךות .רודישב ליחתמ אוה תשרב
 רודיש שיש הלגמ אוה סאו הנזאהב סג 8₪-ה
 תא קתנמ אוה (6סו1נצזסא לש בצמ) וקה לע ףסונ

 לע רזוחו יארקא ןמז-קרפ ןיתממ ,תשרהמ ומצע

 פזע-ה ןיתממ רודישה רמג סע .רודישה ךילהת
 ותואש רודישל ותוא הוושמו ינשה יונמהמ 'דהיל
 רדושמ ,רזחהל רודישה ןיב תוהז ןיא סא .עציב
 .שדחמ עדימה

 -או עגיימ תורשקתהה ךילהת הארנ הרואכל
 -בדמ* סהבש סיריהמה סיבצקה רואל סלוא ,ךור

 רתוי ךורא וגיא ךילהתה ,סהיניב 8זט-ה יסיר
 בורבו בשחמל יונמ ןיב ליגר תורשקתה ךילהתמ
 ,תאזמ הרתי .רתוי טושפו רצק ףא וניה סירקמה
 תרבעה בצק רשאכ ,ןמז סיסב לע הקולח תטישב
 -ימ דע סיפלא-תואמ) רתויב הובג תשרב עדימה
 בר רפסמל תורשפא תמייק (הינשב תויביס ינויל
 ,תדדוב הסינכ ךרד בשחמל סנכיהל םסייונמ לש
 .תרושקת תשרב רתויב לודג ןורתי הווהמה רבד



 ,אופיא רשפאמ דדובה ילאיסקאוקה לבכה

 ינמז-וב סויק ,ורכזוהש סינונגנמה ינש תועצמאב
 פוט לכ .וזב וז תויולת-יתלב תויורשקתה יפלא לש

 8וע לכל תורישי רשקתהל לוכי תרושקתה תשרב

 רשקה תא רוציל ול רתומ ןכאש ךכב הנתומ) רחא

 .עדימ ונממ ףולשל וא וילא ריבעהלו (לינגה
 דוביע יזכרמל ,םייזכרמ ןוסחיא יעצמאל השיגה

 -ילשו הרקב יעצמאלו תוריהמ תוספדמל ,סינותנ

 .החוטבו הריהמ ,הטושפ תויהל תכפוה הט

 -מל םוקממ סתקתעה ,תשרל סייונמ תפסות

 ,םיידיימל םיכפוה ,דועו סדועיי יוניש ,סוק
 עורגלו ףיסוהל ןתינ עגר לכב .םילוזו סילק

 םילבכה תיתשת תא תונשל ילבמ תשרהמ סייונמ

 -המה ,ילאיסקאוקה לבכה ,ךכל ףסונב .תמייקה

 תוערפה ינפב דימע ,הרבעהה ךוות תא הוו
 דואמ הכומנ הצוחה וא המינפ הנירק ,תוינוציח

 עבט-יעגפ ינפב דימע לבכה .וקה י"ע תתחנומו
 רחא לבוקמ יעצמא לכב וריחמב הרחתמו ןמזו

 .םינותנ תרבעהל
 לכ תא סיצממ סניא הכ דע ורקסנש סיעצמאה

 ןמ תאצל תורשפאה תא לשמל ,מ-תרה תונוכת

 תונמ גותימ תותשרל ןונכ) ןוציחה סלועל תשרה

 תינופלטה תשרה ןיב 'ךודישיה תורשפא רא (א5
 סויכ אצמנ הז סוחת .דועו םינותנה דוביע תשרו

 -במ ןהו תיגולונכט הניחבמ ןה ךרדה תליחתב

 לצא חטבומ ומוקמש קפס ןיאו ,תימושיי הניח

 זכרמב ומצע תא אוצמל הצרי רשא חוקל לכ
 .תרושקתה סוחתב סיניינעה

 ,כ"לט תשרל רושקה ילאיסקאוק לבכ תסנכה

 .(8 "סמ רויצ) םיתוריש לש בחר ןווגימ תרשפאמ
 הינשה תיצחמב) ץראל הנורחאב סנכינש תוריש

 ידיזלע טסקטלטה תוריש אוה (86 תנש לש
 תרבעה לע ססובמ אוה .תידומילה היזיולטה

 :7רויצ

 ןטח
 זץ יטור

 אדר

 תכוטעמה לגב וודרשל

 תכבס

 תעבט :תופדעומ תורוצת :6 רויצ

 ץע

 תרזעב תישענ הטילקהו ריוואה ךרד עדימ
 רישע טסקטלט רשפאמ כ-לטה .תויזכרמ תונטנא

 םילבכה תשרבש סיקיפאה עפשמש ןוויכמ ,רתוי
 -סהל אלו טסקטלטל סלש קיפא שידקהל ןתינ

 קיפא לש תולצונמ יתלבה הריקסה תורושב קפת
 יפד 5,000-כ לש רוזחמ גיצהל ןתינ .םייק רודיש
 הנתמהה ןמז רשאכ ,סינוש סיאשונ 40-ב עדימ
 םידומע 500 רוזחמ ןמזו תוינש 5-כ אוה עצוממה
 ןמזו רוזחמב סידומע 100-כ תמועל ,הינשל
 טסקטלט תוריש לש תוינש 8-כ לש הנתמה
 רודיש ץורע לש תולצונמ אלה תורושב שמתשמה

 תימגדמ כ"לט תכרעמ

 דשצס צצּע ינווכ -וד
 1 בא טחסב סוג בצס 5צ5ד ו

 חם

 ןי-
 ור 5 0

 ל

 %- ב
 \ לעמ מב) יישאר בישחומ

 התטאשמ1א6 דפפ

 -קה תידומילה היזיולטה לש טסקטלטה) סייק
 .(םיי

 תחלצ תונטנאו כ"לט
 כ-לטה לש תויורשפאה ןווגימל ןיינעמ חותיפ

 הטילק תורשפאמה ,תחלצ תונטנאב שומיש אוה
 ,תאזה הקינכטה .תרושקת ינייוולמ הרישי
 -פאמ ,ב-הראב 70-ה תונש עצמאב החתפתהש
 הטילק כ"לט תותשרל םירבוחמה םייונמל תרש
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 לוכי תיבל עיגמה דיחי ילאיסקאוק לבכ :8 רויצ

 .דיתעב ושרדייוע תורודשתה יגוס לכ תא תרשל

 .םיצורע לש לודג רפסמו סינייוול רפסממ הרישי

 ןה תחלצה תונטנא יריחמב הדירי ללגב ןכ ומכ

 ידע .יתיב שומישל ,יטרפ שוכר סג תויהל תולוכי

 -וברת יעצמאל תכפוה היזיולטה תאזה הקינכטה

 .הנושאר הגרדממ יכוניחו ית

 לביק תחלצ תונטנאב שומישה ראב סג

 הלאכ תונטנא רתויו רתוי הנורחאב .הפונת

 :סויהל הכרעה) ירזגימו יתיב שומישב תואצמנ

 .(תונטנא 500-כ

 -תרצותמ תונטנא ילארשיה קושב תומייק

 -ימולא תונטנא ,(המרונפ 'בח) סלגרביפמ ראה

 תרושקת אפמא 'בח) ץוח-תרצותמ תומילש סוינ

 -ינורטקלא יתוריש לנגיס 'בח וא ,מ"עב סינייוול

 יבח) תשר תרוצב תחלצ תונטנא וא ,(מ"עב הק

 הטילק תורשפאמה ,(86 מ"עב תרושקת .א.א

 -ובמסקול דחא ץורע) יפוריאהו יסורה ןייוולהמ

 -ושו הירטסוא ,הינמרגל ףתושמ ףסונ ץורעו גר

 תא טולקל ןתינ אל .טס-ברע - יברע ןייוולו ,(ץיו

 יסורה וא יברעה ןייוולה תאו יפוריאה ןייוולה

 -קוממ הלא םינייוול ןכש ,הטילק תכרעמ התואב

 .ההז רדתב סירדשמ סניא סהו הנוש סוקמב סימ

 םוכיס
 אטבתמה תרושקתה דרשמ לש ותוינידמ

 -ופונומ תריבש) ספתפסוח גדדסא"ו היצזילרבילב
 תרושקת סוחתב תויוחתפתה המכל האיבה ,(ןיל
 תונטנאב שומישו כ-לטה ןהיניב ,םינומהה
 תיצחמב לבקתהש קוחל סאתהב הלא לכ .תחלצ
 םיצוביקה תא איצוהל) תסנכב 86 תנש לש הינשה

 .(סתלחנ רבכ היה כ"לטהש םיבושיי המכו
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 ,קזבה קוח ןוקיתל סאתהבו הז קוח יפל

 צראה .תרושקתה דרשמ תחגשהב היהי כ"לטה

 וכזיש ןויכיז ילעבו םירוזיא 25 וא 15-ל קלוחת

 ודבעיו תוימוקמ רודיש-תונחת ומיקי םיזרכמב

 םירמוא שי ןכל) ישדוח סולשתב יונמ יפ-לע

 כ"לטה .("סייונמל היזיולט" השעמל וניה כ-לטהש
 ,םינייוולה תועצמאב סלועה לכמ סירודיש ריבעי
 ינשה צורעה וליפא וא) יתכלממה ץורעל ףסונב

 -כות רקיעבו ,(תידומילה היזיולטה ןכו ,םוקישכ
 תונמאה ,הקיסומה ,רודיבה ימוחתב תוינ
 סייונמל ריבעהל היהי ןתינ ,ףסונב .טרופסהו
 -ורעו תוימוקמ תושדחל ץורע סילבכה תועצמאב
 .ואידיוו יטרסל סיצ

 שי ןיכמ תרושקתה דרשמש הקיקחה תרגסמב
 תחלצ תונטנאב שמתשהל רושיאה תא סג ןייצל
 (התע דע *מ 2.44 תמועל) רטמ 4 לש רטוקל דע

 יחמומ סיניכמ תאז סע דחיו דחוימ ןוישר אלל
 -עמה תחטבהל סינקתו סיינכט סיטרפימ דרשמה
 רשפאל סיאב הלא לכ .תוערפה תעינמו תכר

 .רתוי םיכומנ סיריחמבו רתוי הבוט הטילק
 םסג כ"לטה קוח תקיקחו תינכטה תוחתפתהה

 אוג ןיב רשגל סירשפאמ ץראב םסגו סלועב

 וידר ומכ דחא ןוויכב סירודיש) 6סאפתה6אדוסא
 -לט) זאת 6סאואחתיו6גדדסא-ה ןיבל (היזיולטו

 .(םיינוויכ-וד םינותנ ,ףרגלט ,ןופ
 לש המילש הרוש ,סיאשונה תא סדקל ידכ

 ראב תמוסרפ :ןורתיפ לבקל תודמוע תויעב
 לזוחמ סירישי םירודישמ תרבעומה וז רקיעבו

 סע סירשק ,(םינייוול ךרד תמא ןמזב תרושקת)
 לש תולבגה תלבק ,סיימואלניב תרושקת ינוגרא

 ,םירודישה תקתעה תוינידמ ,םינוגרא סתוא
 ₪ דועו סירזוח םירודיש



 תונטק חונטנא
 תרושעקתל
 הינייול

 אובמ

 עדימ ירגאמל תיסחי הלוט  הריהמ השיג

 םג תירשפא תישענ תרושקת ינייוול תועצמאב

 דרשמש היצוילרבילה תוינידמל תודוה ,לארשיב

 -תפתה סע דחי ,ןורחאה ןמזב םדקמ תרושקתה

 .\אראבו סלועב היגולונ

 ינפל דעש - תחלצ תונטנא לש הלודגה תו

 10-כ לש רטוקב ויה ןהבש תונטקה סג ,םינש 10-כ

 תא סינטק וא םייטרפ םישמתשממ הענמ - "מ

 שא

 תולק תחלצ תונטנא רבכ שי סויה .ןהב שומישה
 3.3 לקשמבו מ*ס 65 לש רטוקב הקזחאו הנקתהל
 .גזק

 ,דרשמ ,לעפמב וא תיבב תונקתומה תולוז צזא
 תוכסוח ,'וכג םילוח-תיב ,יאטיסרבינוא סופמק
 יווקב שומיש רובע תויפסכ תואצוהו םיבאשמ
 שומיש תרזעב .םינותנ תרבעהל ןופלט
 -פאל הלוכי צדא ,שמתשמה דצב סיבשחמורקימב
 עדימ רגאמל ץראה יבחר לכמ תידיימ השיג רש
 הטילק תורשפאמ צ"א ,ךכל ףסונ .ןכדועמ יזצכרמ

 טרופס ,רודיב תוינכות לש ,תרושקת ינייולמ
 ."וכו

 צ"א תלועפ לע םירבסה רפסמ ןתונ רמאמה
 -ורשפאה לעו צראב בצמה לע ארוקה תא ןכדעמו
 .ונינפל תודמועה תוי

 !תרושקת ןייוול והמ
 -ורטקלא סילג תוטשפתה י*ע םישענ סירודיש

 -רקה לע בצומ רדשמה רשאכ .רשי וקב סייטנגמ



 ידכו ,לבגומ רדשל ןתינ וילאש קחרמה ,עק
 םירדשמ הברהב ךרוצ שי רתוי לודג חטש תוסכל

 אוה םג סירדתה סורטקפס ,ךכל ףסונ .סירבגמו
 סוקמב אובל לגוסמ תרושקתה ןייוול .לבגומ

 תא לידגמ סגו סירבגמו סירדשמ לש בר רפסמ
 .תרושקת יצורע רפסמ

 תויהל ךירצ תרושקתה ןייוול ,תאז עצבל ידכ

 ענ וב לולסמהש תרמוא תאז ,ירנויצטסואיג
 לש הוושמה-וק סע ןרכנוסמ תויהל ךירצ ןייוולה
 לכ עובק ראשנ יסחיה סוקימהש ךכ ,ץראה רודכ
 קחרמה .(1 'סמ רויצ) הוושמה-וק לומ ןמזה
 -כ אוה ירנויצטסואיג תויהל ןייוולל רשפאמה

 -טמה תפקה ךשמו הוושמה-וק לעמ מק 0

 ביבס ץראה רודכ בוביס ךשמל הווש ולש לול

 םירדתה סוחתו םינייוולה לש סוקימה .וריצ
 .תימואל-ןיב הנבהל אשונ סיווהמ בצקומה

 זבח
 806 זו

 ּהתופחח5

 518ט0ח 2

 תורדשמו תוטלוק תונטנא :3 יסמ רויצ

 תא תוזכרמה תונטנא תומייק רודיש ינייוולב
 רודכ ינפ-לע ותוא תונווכמו רודישה קפסה
 עובק סיוסמ רוזא הסכמ רודישה תמולא .ץראה
 ,(תס0סד ?אזאז - לגר תעיבט) ץראה רודכ ינפ לע

 תוכיאב םירודישה תא טולקל ןתינ הז רוזאבו
 טולקל ןתינ הז רוזאל סיכומס סירוזאב סג .הבוט

 רתוי תוכיאב וא איה הטילקה ךא ,םירודיש
 .ללכושמ רתוי דויצ תשרוד וא ,הכומנ

 רובע סינוש םירדתב שמתשמ תרושקת ןייוול
 -צועב םירדושמה תותואהש ידכ ,רודישו הטילק
 הכומנ המצועב הלא תא ושבשי אל ההובג המ
 לא םירדושמה תותואה .ןייוולה יזע םיטלקנה

 -ולהמ סירדושמה הלאו טי.נאא-ה סניה ןייוולה
 .ססשא.ננאא-ה סניה ץראה-רודכ לא ןייו

 דויצ אצמנ ,םיביכרמה רתי ןיב ,ןייוולה לע
 סירדת רדשמו ריממ ,ריבגמ ,טלוקה ינורטקלא
 רדנופסנרט אהקנ הזה דויצה .תותוא םיליכמה
 12 .םימייק םינייוול הברהל .(דאאפקסאספת)
 -ירפמ אלש סייקפוא 12-ו סייכנא סירדנופסנרט
 ןתינ ללחב ןייוולה סוקימ תא .ינשל דחא םסיע
 ם154-) דודיצו ההבגה :םיריצ ינש יפל רידגהל
 .(4 *סמ רויצ) (דנסא גאס 2

5 
 !תוסזחב[!סחה| 5318/16 =ססוקזזח5

 ץראה רודכ לע םיניוול לש לגר תעיבט :2 יסמ רויצ

 = םעהדוסא גאס

 ה2ואוטדמ

 סססהסוא ד 5
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 42!חטוה 3חש ₪[873[[סח

 דודיצו ההבגה :4 יסמ רויצ

 סותפסז 8פתסגפמגפז 54ד51- תרושקת ינייוול
 -ודיש םירדשמ ג202-ב סישמתשמה (פ85) עחמ
 תרזעב הבוט הטילק סירשפאמו סינפצומ סיר
 (בדהראב) סריחמש "מ 1-ל דע תחלצ תונטנא
 תויהל ךרוצ שי סתוא טולקל ידכ .רלוד 300-כ
 .הנפצהה חונעפל רישכמ לעבו יונמ

 -ומישב ינבירל ליבות תוחלצה יריחמב הדירי
 בייחמ הזו סיניוולה םיברתמ ינש דצמ .סש
 3-מ תרושקת ינייוול ינש ןיב קחרמה סוצמצ

 ינרצי תא בייחמ הז בצמ .תולעמ 2-ל תולעמ

 -יעי רתוי תונורתיפל הוולנה דויצהו תונטנאה
 צדא הניקתה פתחנפא דפנפססא  ,אמגודל .םיל

 טולקל ןתיג התרזעבש 'מ 5.5 תב 6א5009ןא
 הלאמ רתוי הבוט תוכיאבו רתוי הרצ המולא
 נגאטצ ש"ע תארקנ תחלצה .'מ 8 לש תוליגרה

 17-ה האמבש יטוקס יאקיטמתמ ,6א500%צ

 .תרפושמ תיפוקסקלט הייארל הטיש חתיפ



 רטמ 3.5 הבוגב תוער תונמנא :5 יסמ רויצ

 םיינכט םיטביה רפסמ
 הטילקו צ"א לש
 תיתיג היזיולטב
 ןייוולהמ

 םיתב :סינוש םיאנתל תומאתומ צ"א תוכרעמ
 ,םירוגמ תונוכש ,ןולמ תיב ,ףנוושמ תיב ,םייטרפ
 הטילקה תוכרעמ תא רבחל ןתינ ."וכו ץוביק
 תונטנא רפסמל וא תיבה לש תיזכרמה הנטנאל
 .םיכומס סיתב לש תויזכרמ

 ןייוול ירודיש תטילקל תדעוימ תכרעמ לכ
 טולקל ןתינש םיצורעה רפסמ ,ללכ ךרדב .םייוסמ
 םלוכש יאנתב ,לבגומ וניא תחא תכרעמ ידי-לע
 .דחא ןייוול תועצמאב סירדושמ

 -יחרהל ןתינש תוירלודומ תוכרעמ סג תומייק
 וא ,ןיוולל םיפסונ סיצורע ופסוותיש לככ ןב
 םירחא םינייוול ירודיש תטילקל ןתוא בסהל
 .ההז רדתב םירדשמה

 ,(צ"א) תחלצ תנטנאמ בכרומ הטילקה דויצ
 -ולהמ הרישי הטילקב .הרבגה דויצו הרמה דויצ
 הרבגה בייחמו הובג דאמ םירדתה סוחת ןייו
 תואה תמצועש ןוויכ ,טלקנה תואה לש תיניצר
 ,תיפסכ הניחבמ .תיסחי הכומנ ןייוולהמ עיגמה
 שמתשהל הלודג הרבגה תלבקל םלתשמ יכה
 .תוילובארפ תושושמב

 :םימרוג המכב הייולת צא לש הרבגה

 -ולהמ תותואה סע עגמב אבש הטילקה חטש <

 לב
 תפפפ וספא, סא ת06ג1.) "ן"ה לש קייודמ ןונכת *

 ;(?סמאז .גתאדובאאא
 חטש לכ לע תרדושמ היגרנא תטלוק השושמה
 היגרנאה לכ תא הריזחמו תזכרמ ,הלש עגמה
 השושמה תא 'האור' ןזה .תוכרמה הדוקנל תאזה
 תוכיאל םאתהבו הלש תודחוימה תונוכתה יפל

 .תוכיאה תיל = 2 לש הטילקה חטש < דבועמ תויהל ךירצ השוש . ו
 ל קויד רסוחש ןוויכ ,בטיה
 ספ לעב תויהל ךירצ ןזה *
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 םירדתה סוחת לכ תא תוסכל ידכ (88סגפ8אאס)
 הנטנאהש תרמוא תאז ,ןייוולה י"ע רדושמה
 סרובעש סירדתה סוחת לכב בטיה דובעל הכירצ
 .תדעוימ איה

 םירמוחמ תויונב תויהל תולוכי תונטנאה
 :ןוגכ
 'בח הלאכ תונטנא תרציימ ץראב) סלגרביפ -
 .('המרונפ*
 י"ע תוקוושמה ל"וחמ אובי תונטנא) תכתמ -
 .(דועו ילנגיס* ,'אפמא' ומכ ,תונוש תורבח

 וא סלש חטשמ תויהל תולוכי תושושמה
 .(תשר) ישע %הופמא וא 54 תרוצב

 ןיוולה לומ קוידב תנווכמ תויהל הכירצ צדאה
 *ן-ב זכורמ צ"אה י"ע טלקנה תואה .דעוימה
 1סש -1אא) ומכ שער רבגמל רבעומ ,(ת6מפוסאא)
 אוה רדתה ריממ לש ודיקפת .(אסופפ אאשו עדמא
 תא.) ל 08₪27ה סוחתמ רדתה תא דירוהל
 -שמש אושפזה םג שי .(ד:תא:סןדמ תאמסטמאשצ
 לבקתמה תוא סע ןייוולהמ טלקנה תואה תא בל
 .ץורעה תריחבל היזיבלטה טלקממ

 עבצ ,תונומת לש התואנ הטילק חיטבהל ידכ
 רדתה ,ןייוולהמ דצ לש דחא ץורע רובע עמשו
 .צ"המ 70 תויהל ךירצ הטילקה רוזאה זכרמב

 ןנוסמ אוה ,השדח הרבגה רבוע תואהש רחאל
 ןנפואמ ,(ואידיו) יזוח תואו עמשנ תואל דרפומו
 .היזיבלטה טלקמל רבעומו

 .תויצקנופ דוע םימייק ,הלא סיקלחל ףסונ
 -דושמה תותואה .(קס1גתאפ5) תויבטוק :ומכ
 הנטנא י"ע םיחלשנ ,ןייוולה תועצמאב סיר
 תיכנא ,תיבטוק הרוצב ,ןייוולה לע תאצמנה
 .תיקפאו

 ןווכמ תויהל ךירצ א-ה ,הבוט הטילק רובע
 המיאתמה ,תיקפא וא תיכנא ,הרוצ התואב
 ןיאש וא תרחא ,ןייוולבש רדנופסנרטה לש תאזל
 ןתינ .דאמ העורג הטילקהש וא ללכב הטילק
 ,תינדי הרוצב ואג-ה לש תויבטוקה תא רדסל
 .תינורטקלא-תיטמוטוא וא ,תינכמ

 -ילקה זוכיר תדוקנב [אא ינש ןיקתהל רשפא
 תא טולקל הזבו ציאה לש (0 ץסאז) הט
 .םיבטקה ינש לש סירדנופסנרטה

 קלח הווהמ ,צ"אב ךמותה יתכתמה ףוגה
 אוהו וילע לפונ הנטנאה דבוכ לכש ןוויכמ ,בושח
 סוקימ ירחא בקעמ תעב תולק סג חיטבהל ךירצ
 .ןייוולה

 יתשב הרדגהל ןתינ ללחב ןייוולה סוקימ
 דודיצו (ם1פשגדדסא) ההבגה :תוטנידרואוק
 .(4 'סמ רויצ) ( 22 תד)

 -תסמ' צדאה הבש הבוגה תיווז איה ההבנהה
 יפלכ תיווזה אוה דודיצהש תעב ,ןייוולה לא 'תלכ
 .הנטנאה לש ןופצה

 לגעמ תמיכס

 םואלצ תאסנו תילוברפ הפושמ

 םלועב תויוחתפתה
 תא ומדיקש ץואבו
 הטילקה חותיפ
 תרושקת יניוולמ

 םלועב
 תורבחל רשפאל טילחה יאקירמאה לשמימה

 ינייוול סוחתב תנגוה תורחתל סנכיהל תויטרפ
 20 ךשמב היה הז סוחת .תימואלניבה תרושקתה
 רבכ תורבח שמח .יאזש15אדי לש לופונומ הנש
 :תרושקת ינייוול רגשל תודמעומ ושיגה
 -יוול ינש רובע ,סאוסא 5אדד:11 המ 6020814 -
 םירודיש רובע ,יטנלטאה סונאיקואה לעמ סיני
 .םייקסע
 סזופסז 80 גז 285-ל טקייורפ סע ,0/005 -
5 
 ץגא גאת!6גא-ו אדמת דדא1.5/ד011.ה8 ,ת6א -
 .ןתודמעומ ושיגה ןה סג 55

 הניחבמ סאתל הנכרטצת לזנה תורבחה
 עוגפל אל ןכ"ומכו ואוצ5%ז 'בהח סע תינכט
 האב תיאקירמאה הטלחהה .הלש םיסרטניאב
 םאז+- ומכ) םיירוזאה סיניוולה רודישב סג ךומתל

 סינייול תוכרעמ סגו (ו58 אז 6050 דאו
 .(1טאפאופונג0 ססהסאמד ?אסמסז ומכ) תויטרפ

 איה םג ונירוזאב 4545541 ןייוולה תעפוה
 .ןיוולהמ הטילקב תוניינעתה תררועמ
 ץואב

 ונאו בחרתמו ךלוה צזאב שומישה לארשיב
 וז הקינכט סש ,הפוריאו ב"הרא תובקעב םידעוצ
 -ישה תובחרתהל .ןמזמ רבכ בושח סוקמ תספות
 :םיעייסמ םימרוג רפסמ שי שומ
 תרבחו תרושקתה דרשמ לש תב-הרבח תמקה
 תרושקת תקוושמה 'מזעב תרושקת יקיפא קזב
 םח1591 ןיוולה תועצמאב תיצרא-סינפ תיניוול
 לע תיכנא טעמכ איה הז ןיוול לש המולאה .צ
 הריהמ סינותנ תרושקת תרשפאמ ןכלו לארשי
 ,הלוזו

 סע דחיב מבי תרבח 86 רבוטקוא שדוחב
 הסינכה סלואב תחלצ תנטנא ומיקה 'קזב' תרבח
 יקזב' 'בח ןתיבב הנטנא .א"תב מבי תיב לש
 -שוריב המואה-יניינבב איליא סנכבש הכורעתב
 הקיפרג תטילק הרשפיא 27-19/10/86) סיל
 -צמאב ,ש"ס 64,000 לש סינותנו הבוט היצולוזרב
 .יצרא סינפ תינייוול תרושקת תוע

 םיינכט םיטרפימ סע) הנכה ךילהתב הקיקח
 תרושקתה דרשמ ידע (תינכמו תילמשח תוחיטבל
 .'מ 4-כ דע רטוקב צא רובע

 תרושקתב הנפימ לע סידיעמ םירחאו הלא לכ
 שי וב ,שדח ןדיע לש ותישארו ץראב תמדקתמה
 -יבקמ סירודיש לש עפש ןיב הריחב שפוח הפוצל
 היגולונכטו קוח ןיב יבויח בולישמ האצותכ ,םיל
. 

 ינורטקלא לגעמ תמיכס :6 יסמ רויצ
 תחלצ תנטנא לש
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 \ םיימואלניב ת

 . < << 7 < .תוכזאב םגו,ריחמכ םג ,תויתשבי
 הליכוה ..םיניוולב * שומישה  תוחתפתה =
 רתוי ליכַמו ףתוי לודג ןיוולהש לככש הנקסמל
 החיש לכ.לש הריחמ לזומ ןכ/ ,תרושקת יצורע
 תלעב :תפסונ. הנקסמ- .הלא םיצורע  תרזעב
 ו ו ו ו ב
 שמתשהל יאדכ לודג ןיוול לש םיברה תרושקתה
 לש םיכרצל.קֶר אלו תוימוקמ תוחיש בותיגל וב
 לש ששה | ש ><. ,תלתשב סט תוחיש

 םג תרושקתה .ןיוול- תא. לצנל ןתינ םזיכ
 ן ו ני

 .םיבשחמ .תרושקת לש :תירטקרד הרבעהל |
 תורקיו תולודג ויה םיניוול לש רודישה תונטנא
 לשמל ךכ .תוָנטקו תולוז הטָיְלקּה תונטנאו
 יתב יפלאל עקר תקיסומ תרדשמה קזוימ תּרבח
 הטילק תונטנא תבצה ,הננכיִת -ב"הראכ 'קסצ

 ם
 הנועבו תעב 'םינכרצה. לכ .לא. הלש הקיסומה <
 םינטק םיניוולב שומיש השענ רשאכ .תחא"

 רסמימ תונחתב שמתשהל ןתינ ,רתוי
 ירודיש .תא" וטלקי רשא. ,תויעקרק 5
 .םייננמ יתבל םתוא וריבעיו םתוא וריבגי

 ב בב ו
 ;רזחומ ,ןיוולה לא הלעמ חלשנה תו

 היוצר הדוקנ לָכל הטמ יפלכ ,המלאתמ ה
 . 0 "7 . בחר חטשב 5

1 
 םהילצ ,םיישומיש-בר ויהי תרושקת .ינינולש =

 רחא -יונמ .לכל רשקתהל דונִמ ילכל
 ךכ םשל .תע לכבו םוקמ-לכל םוק

 תכרעמל ךיגולה .תא ךופהל .השעמל-

 רוקמ תוינכות
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 ,תרושקת יניוול לש בוליש -- 1.'סמ רויא
 .גג תונטנאו םילבכב היזיוולט

 תויזכרמ םמצעב ויהיש תרושקת יניוול ללחב
 .תוללכושמ תוילטיגיד

 תרבעהל תרושקת יניוול ושמיש הליחתב םא
 תוחתפתה ,היזיוולט תוינכותו ןופלט תוחיש
 ןיב םירדש תרבעה םויכ תרשפאמ היגולונכטה
 תרושקת יניוול לש תוחתפתהה ןוויכ .םיבשחמ
 תעונת לש תילטיגיד הרבעהל ליבוי  םויכ
 תיבשחמו תיגויזיוולט ,תינופלט תרושקת
 .דחאכ

 תוריהמ תושרוד תוילטיגיד תוינופלט תוחיש
 ירידשת תרבעה .הינש/ב"ק 64 לש רודיש

 יניוולל תילטיגיד רוביח תכרעמ -- 2 'סמ רויא
 .עקרק תונחת אלל תרושקת

 40 ןיבש תויוריהמב תישענ םיילטיגיד היזיוולט
 םינותנ לש הדבכנ תומכ .הינש/ב"מ 92.5-ל
 ןכלו ,הלאכ רודיש תויוריהמב חלשיהל הלוכי
 הרקי תארנ (רתוי תיטיא) ןופלט תוחיש תרבעה
 וריחמ .רחא ילטיגיד עדימ תרבעהל האוושהב
 -מ .ןורחאה רושעב דואמ דרי לוק ץורע לש
 2007ל 1] טאסלטניא ןיוולב ץורעל רלוד 0
 לש םייחה ךרואש דועב ,/ טאסלטניאב רלוד
 הריחמ .םינש 10-ל םינש 1.5-מ לדג תוכרעמה

 דויצה ריחממ רתוי דוע לפנ עקרק תנחת לש /
 . .יללחה

 תולעל ןיוולה תולע ןיב יפולח סחי םייק
 הלודג הנטנאב דייוצמ ןיוולה םא .עקרקה תנחת
 שמתשהל לוכי אוה ,רודיש תמצוע תלעכו
 תולע לבא .רתוי תונטקו תועונצ עקרק תונחתב
 תולע חרכהב הניא עקרק תנחת לש הכומנ
 ךרדב ליכת הנטק הנחתו רחאמ ,ץורע לש הכומנ
 .םיצורע לש רתוי ןטק רפסמ ללכ

 לש לודג רפסמב םישמתשמ םיניוול םא
 תללוכה הרוטקטיכראה ,תונטק- עקרק תונחת
 לש בר רפסמל תרשפאמ רשא ,תכרעמה לש
 תלעב איה ןיוולה יתורישב שמתשהל תונחת
 .תיברימ תוכישח

 ץיוולל תילטיגיד רוביח תכרעמ -- 5 'סמ רויא

 .תרושקת

 םיללכנ םויכ םידקפתמה תרושקתה יניוול =
 -ןיב תרושקתל םיניוול ןוגכ ,תוירוגטק רפסמב
 יניוול ,תימוקמ תרושקתל םיניוול ,תיתשבי
 טווינ יניוול ,רקחמ יניוול ,היזיוולטל תרושקת

 .דועו .

 סירוביחו םיצורע ,םיניוול
 רדשמה ןמ םלשומ רודיש ביתנ קפסמ רוכיח

 תכרעמ ראתמ 2 רפסמ טוטרש .טלקנה תואה לא
 תשרה אלל ילטיגיד ןיוולל רוביח לש תיתמכס
 רסמימ תונחת ומכ ,תוארל ןתינש יפכ .תיעקרקה
 ןיוולה ,תויעקרק תונטנא ילדגמ םע לגורקימל
 רדתה תא הנשמ ,רבגומ רדתב תותוא טלוק
 .עקרקל הרזחב םתוא רדשמו

 ךכב אוה תוכרעמה יתש ןיכ ירקיעה לדבהה
 לגורקימ ירסממ ןיב עצוממה קחרמהש דועבש
 ןיוול לא קחרמה ,מ"ק 50-כ אוה םייעקרק
 תוא לש ותמצוע ,מ"ק 40,000-כ אוה תרושקתה
 אוהש קחרמה עובירל רשי סחיב תשלחנ וידר
 שלח אוה ןיוולה לא עיגמה תואהש ךכ ,רבוע
 הרטמב םיעקשומ םיבר רקחמ יצמאמ .דואמ
 רסמימל המודב ,ןכזומכ .וז היעב לע רבגתהל



 םירדתב שמתשהל בייח ןיוולה ,יעקרק לגורקימ
 תואה תרחא ,הטילקו רודיש יכרצל םינוש
 עיגמה שלחה תואל עירפי ןיוולה ןמ רדושמה
 .וילא

 ריבגמ ,ןיוולב וידרה תוא תא טלוקה ,דויצה
 ארקנ ותוא רדשמו רדתה תא הנשמ ,ותמצוע תא
 רוביח תכרעמ הארמ 3 'סמ רויא .רדנופסנרט
 .ילטיגיד תרושקת ןיוולל

 םיניול םע רוביחל םישמשמה םירדת
 20/3002 ,12/14042 :האבה הרוצב םישגומ
 תסהייתמ הגוצתב הנושארה הרפסה .2
 הינשהו עקרקה תנחתל ןיוולה ןמ רוביחל
 םיניוולה בור .ןיוולל עקרקה ןמ רוביחל
 הרטלוא תורידת) 08% ירדתב םישמתשמ
 -רפוס תורידת) 54%7ו 300-30000א/112 (ההובג
 רקיעב םישמתשמ םיירחסמ םיניוול .(ההובג
 שומישה יוביר .4/6642 ,6 -- הנוכמה רדתב
 לגורקימ תונחת לש תוערפהל םרג הלא םירדתב
 .תויעקרק

 שדחה רודה ןנכות ,וז היעב לע רבגתהל ידכ
 .12/14087 העוצרב הלועפל

2 
 .םיניוול תרושקתב םיצורע תכרעמ -- 4'סמרויא
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 רודיש יצורע
 לש םינוש םיבלשב םירדגומ תרושקת יצורע

 ,טלפ וא טלק יצורעב םדוקפתל טאתהב תשרה
 יניוול תוכרעמ בורכ .'וכו ילטיגיד יגולנא
 ןכל ,וידר תוא לש רודיש ףצר םייק תרושקתה
 .ילג ךשמתמ ץורע אוה םימדומ ןיב ץורעה
 יתטישב תושמתשמ םיניוול תוכרעמ רפסמ

 תרוצ ,ןיוולה גוסב היולת ץורעה תוכיא:.םיסלופ

 תוטיש ,רודישה תַוריהמ ,תּואָה לש היצלודומה
 .דועו תואיגש רותיאל

 ,דרשמ 5 1
 .תרושקת קיפא תארקנה קזב תרכחו ב
 .*םינפ תרושקַת יתוריש תקוושמ וז ההבח .מ"עב
 .ע טאסלטניא ןיוולה תועצמאב תיצרא

 .שומישו םילבכב היולט לש תותשר תמקה ּ
 הטילקל םישדח םיקפוא תוחתּופ גג ;תֶוחְלְצב
 המגוד ןתונ 1 'ִסִמ רויַא) תקושקת יניוולמ הרישי
 עפ םילעופה | םיביכרמַה קב בולישל
 האיבמ םייטפוא םיביסב שו חת :תוחתפתה'
 שומישב תויאדכ .לש םיִרה ח ו
 + - שך 6%

 > . .ודוגי םימז ..סייטפוא םיביסל םיניוו



 תדושקית | תוכועמש | ייפ

 דיתעב | וחתפתי = תוירלולס

 ןופלט וידר -- םויה לבוקמל רבעמ בורקה

 ,םיפסונ םיתוריש רפסמ ורשפאיו -- דיינ

 תרכעה ,תיתרטקלא ראוד תכית :ןונכ

 .םירחא םיתורישו טסקט ,םינותנ
 אצמנ ולאה תויוחתפתהה לכל חתפמה

 לודיגכו ,דרוי ןריחמש  תויגולונכטב
 .םיצורעה לוביקב

 הירוטסה תצק
 25 ךרעב עיפוה ,ןרשארה דיינה ןופלטה

 דיינה וידרה רישכמ לש ותעפוה רחאל הנש

 תורמל .1946 תנש תוביבסב ,ןושארה

 "דיינ ויד" חתמב םישמתשמ םימעפלש

 םילדבה םימייק  ,"דיינ ןופלט- םוקפב
 :םייתועמשמ

 םינוש םיררתב שמתשמ דיינה ןופלטה

 תוינוויכ ודב דבועו הטילקו רודיש רובע

 דועב | ,(ת011.כטקַו8%) | תמלשומ
 הטישב רדת ותואב שמתשמ דיינה וידרהש
 םירדתב וא (51ג/01.54) תינוזיכידחה
 1141.6-) הצחמל תויגזויכה תטישב סיתש
 .(סטקזפא

 תשרל תוריסי דושק דיינה הפלטה
 רשאכ ,החיש רומגלו סוזיל לגוסמו ןופלטה
 תורישי סחייתמ החישה רובע םולשתה
 .דיינה ןופלטה רפסימל

 תשרל רושק דיינה וידוה רשאכ

| 

 ןיא :תננחא תולבגמ

 שמתשהל תודשפא

 הרדובחתב הלא םירישכמב

 םירוזאב וא תיעקוק-תת

 הוובעת שי םהב ,םיפופצ

 וא םיסובוטוא לש הלודנ

 תיעב םג תמייק .תויאשמ

 .תוידוסו תונימז לש
6 0 

 דמצמ תועצמאב םייקתמ רשקה ,ןופלטה

 וקל סחייתמ םולשתהו ינופלט וקל יטסוקא

 .ןופלטה
 ,איה ליגר דיינ ןופלטב תירקיעה היעבה

 ,דיינה וידרה .לבגומ םיררהה םוחתש

 וא םייארקא םירדתב שמתשמ ,תאז תמועל

 לשב .וידר תרושקיח יתוריש לש םיררתב

 םירדת ואצקוהו העונצ התיה הלחתהה ,ךכ

 .סישמתשמ לש ןטק רפסמל קר

 ינפס ,תמייק דיינ ןרפלטל השירדה

 הזכ תוריסל םיקוקז םימייוסמ םיקסעש

 ששסח.-ּ < 2םבבב חח "וו 2-2-0-05050808584/

 (את) ידלולס ןופלט וידד אלא ,אלפ אל ןופ"אלפ

 ןונלט -- ןופ-אלב
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 הווה ןמזב דיתעה
 .םלועבו ץראב רתויו רתוי בחר םוקמ תספות תירלזלסה תרושקיתה
 םיארנ ,הנענ אל לודגה וקלתבש ,ןופלט יווקל קושב רבוג-שוקיב לומ

 .יתימא אלפכ ,וניקתהל ןתינ הב תוריהמהו ןופ"אלפה

 החתפתה ךכ לשכ .דחוימ ןפואב
 "תירלולס* : תארקנה |" תרושקיתה
 תאז תרושקית ."תיאת" וא (0511.01ג)
 ןופלט יבגל ירמגל הנוש הסיפת הווהמ
 "תירלולס" םשה .(1 'סמ רויצ) דייג ירוביצ
 םיביכרמה הנכמ ןיב ןוימדה ללגב אב
 .םירובד תרזוכב םיאתל םיירוזאה

 רודיש אוה תירלולס תרושקיתל סיסבה
 ,םייונמ יפלא תואמ תרשמה ,ךומנ קפסהב
 אל םירוזאכ םיהז םירדת לש רחח שומישב
 .םידומצ

 ,תירלולסה תסשרה לש | םירנמה
 תשרל םיקשמימ חועצמאב םירכוחמ
 .תירוכיצה ןופלטה

 1 'סמ רויצ םיושפאמ ,גותימו תמכחותמ הרקב

 .ירוזיאה יוסיכה רופישל תומוקמ רפסמב םירזופמ העבצה יטלק : 2 'טמ רויצ

 אתמ תרבוע תינוכמהשכ רשקב תויכשמה
 סנכינ ,ב"הראב ,1978-ב .רחא אתל דחא
 ,זאמ ;יאתה ןופלטה ינויסינ ןפואב הלועפל
 .הז םוחתב הלודג תוחתפתה הלח

 ןופלטב שומישב יתועמשמה לודיגה
 ,לקו ןטק ןופלט רישכמ תיינבב יולת ,דיינה
 .סיכ-יבשחמל המודב ,דיינ תמאב היהיש

 ילאנויצנבנוק דיינ ןופלט
 םיצורע 44 ,תינקירמאה המגודה יפל

 השולשב ,דיינה ירוביצה תורישל םיקלוחמ
 : :םימוחת

 .ץרהגמ 35 -- 4
 .ץרהגמ 152 -- 8
 .ץרהגמ 454 -- 2
 רקיעב אוה םימוחתה תשולש לכב יוסיכ

 םיתרשמה םיכומנ םירדת סע יריווא וקב

 תוטשפתה יאנתב .רתוי בחו חטש
 ,ץרהגמ 35 לש םירדתה םוחתב ,םימייופמ
 העונתכ בכר ילכש ,כחר ךכ*לכ אוה יוסיכה
 תויוצר יתלב תונחת םע רשקתהל םילוכי
 .םירטמוליק תואמ לש םיחווטב

 םיצורעה םינתינ ,הבלצה עונמל ידכ
 קחרמהש תונחת ןיב קו רחח שומישל
 רטמוליק 500 דע 100 ןהיניב

 בכרומ ,דיינ ןופלט תוריש לעב רוזא
 אוה ולש רודישה קפסהש יזכרמ ררשממ
 רודישה קפסהב םילדבה ללגב .טוו 100דכ
 רפשל ידכ ,יזכרמה רדשמה ןיבו ענ בכר ןיב
 םימעפל ןיקתהל ךרוצ שי ,יוסיכה תא
 םיארקנה ,םיטלקמ  ,תומוקמ רפסימב
 .(1 'סמ רויצ) "העבצה יטלקמ"

 שערל תוא ןיכ סחיה דודמל םדיקפת
 כוטה תואה תא ול שיש הז תא רוחבלו
 .רתויב

 רוזא לכב וידר יצורע רפסמ םימייק
 םיצורעה ןיב גתמל לוכי דחוימ דויצ ,יוסיכ
 תאז עצבל לוכייאל לכא ,םירדת יספ םתואב
 | .םינוש םירדח יספ ןיב

 דקומ םייק ,ינרדומ דיינ ינופלט דויצל

 דיינ ןופלט ןיב גותימ רשפאמה הרקב
 -ב .ילאנויצנבנוק דיינ ןופלטל ,ירלולס
 הסינכהו תורישה תא הרפיש 4107 ,4
 (ואקאסצפס ₪ 5 תא

 דמוםקאסאם | 5םתצןסס) אמ

 ןפואב יונפ ץורע אוצמל ןתינ ותרזעבש
 תריציל ינריה תורישה םלענ .יטאמוטוא
 הענ תינוכמ ןיב וא ,תוענ תוינוכמ ןיב רשק
 .תזכרמה הנחתל

 (יאת) ירלולס דיינ ןופלט
 תויעבהמ המכ ורפוש תאזה הטישב

 .ליעל ונייוצש
 םישושמ תרוצב קלוחמ יוסיכה חטש .1

 .(3 'סמ\רויצ)
 םניא םירדתה ,םיכומס םיאתב .2

 יררת ןיב הבלצה ענומה רבד ,םילפכומ
 .תוכומס תונחת לש רודיש

 אשונה רדתה ,יוסיכה חטש ךותב 3
 תרזעב ,וחח שומיש תושעל לוכי
 ספ ותואכ םידכועה םיאת ןיכ 8058
 .םירדח

 ןפואב הלידגמ תאז הקינכט .4
 םינתינה םיצורעה רפסמ תא יתועמשמ
 ,ילאנויצנכנוק דיינ ןופלט תמועל ,שומישל
 םעפ קר שומישל ןתינ םייוסמ רדת ובש
 .יוסיכה חטשב דבלב תחא

 ,ב"הראב תרושקיתל תילרדפה הדעווה
 םיבצקומ 333 הזמ ,םירדת 666 הביצקה
 -אל םיאשונל 333-ו םייווק םיאשונל
 .םייווק

 רוביד תרבעהל םישמשמ םירדח 2
 .םיררת ספ לכב הרקב רובע 2/דל ,םינותנו

 הדעוה ידי לע בצקוהש םירדתה םוחת



 ץרהגמ 870 + 890 ץרהגמ 825 + 845 אוה
 ,ןופלט תורכחל דעוימ ןושארה םוחתה)
 .(תורחא תורכחל ינשהו

 חטש לש "תיתרווכ" הקולח : 3'סמ רויצ
 סיכה

 12 קלחל העצה תעכ שי כ"הראב
 תוצוכק ןיב הווש ןפואב םיפסונ ץרהנמ
 המגוד תנתינ 4 'סמ רויצב .ל"נה תורישה
 .תיאת הקולחל

 םייולת ,אתו את לכ לש לדוגהו רפסמה
 יוסיכ יכרצ יפל הוכחה ילוקישב
 ךותב תוחישה לוביקו תולע ,םיילמיטפוא
 קוחב יוטיב ןיא הלא םילוקישל .רוזאה
 .8607ה

 312 ןיב רוחבל תולוכי תוענה תודיחיה
 תודיחיכ תודייוצמ ל"נה ןה .רוביד יצורע
 תונעל תולגוסמ ,תובשחוממ תויגול
 וידרה ץררע ןוויכל זוזלו תוסנכינה תואירקל
 " .תורישה תנחת תרקבכ אצמנה

 .הרקב רויצו טלקמ ,ררשמ שי אח לכל
 האירקל םידעוימ אתה ירדתמ רתוי וא דחא
 ,.הרקבלו

 סּבוָּב גיב
 60והו נה 31:0ה 4

 סו! טו בז
 זבסוס

 ו[ שתוח]
 -'"-ה

 ל דזשחאפ
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 תרוצ .ץווע לכ רובע םיטלקמ ינשו
 , ,תיעבטה הרוצה םוקמב הרחבנ השושמה

 ,חטשה תא ךכ תוסכל רתוי לקש ינפמ
 .םיקייודמ סניא תולובגהו

 תכירע תא תורשפאמ חוינוויכ תונטנא
 עגונש המב הטלחהה לבא .אתה לש הרוצה
 ,ךומססה אתל דחא רוזיאמ בכר גותימל
 תוא סחי ךמס לע רקבה ידי לע תישענ
 , הרבעהה .אתבש רקבהמ לבקתמה שערל
 שמתשמהו ,תיריימו הריהמ איה םיאתה ןיב

 "יבגל .(תוינש 0.2-כ) הב שיגרמ אלו ,טעמכ
 ,העפשה לכ וז הרצק הקספהל ןיא רובידה
 םורגל רבדה לולע םינותנ תרבעהב םלוא
 .תואיגשל

 התתתתהההההתהותקשוהקוההתשוה

 אצמנה רדשמטלקמה

 דויצ אוה ,תינוכמב

 ןיתבהל לגוסמה ,טכחותמ

 .םיצודע 666 ןיב
 .ביו ריקוטה התו רטתקרשהטמטהותקטקבב

 לבא ,את לכל םיצורע 128 קפסל ןתינ
 םיצורע 70-ב קר םישמתשמ ישעמ ןפואב
 יולת את לכב םישמתשמה רפסמ .תוחפ וא
 .תוחישה סמועב

 תא רוכעל לוכי אל אתה לוביק
 הלודג העונת שי רשאכש ךכ ,םומיסקמה
 אתה תא קלחל רשפא ,הזה לוביקהמ רתוי
 סע 6-ל 2 ןיב םהירפסמש םירוזיא-תתל
 .אתה ךותב םיררתה לש רחח שומיש
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 [=ז60ט6ח6ע (זסטק 2

 תיאת הקולחל אמגוד : 4 'סמ רויצ

 ,תואצויהו תוסנכנה תוחישה רובע
 ,הענה הדיחיה ךותב ץורע רקבה ביצקמ
 .בורקה רדתה לא ותוא זיזהל הרטמב

 גתמל וריקפתש ,ינורטקלא זכרמ םייק
 את תכזוע תינוכמהשכ ,רדתה תא תימוטוא
 .ךומס אתל תסנכנו םייוסמ

 ,דחא וידר רדשממ בכרומ יאת קלח

 םירוזיאב םג שמתשהל רשפא וז הטישב
 ,םירחא םילושכימו ,םימ ,םירה לש
 הבלצהה תא .רשקה תא שבשל םילולעה
 תונטנאב שומיש ידי לע עונמל ןתינ
 : .תונווכמ

 תרזעב ,אתה לוביק תא לידגהל רשפא
 םיאתל יתלחתהה לדוגהמ אתה תקולח

1 

 חופת

 סוסופאסז

 תפסו פז

 ענה .תדיחיב דויצה : 6 'סמ רויצ

 תרחא הטיש .( 5'סמ רויצ) רתוי םינטק
 "תלאשה* איה ,אתה לוביק תלדגהל
 * \ .ךומס אתב םיישומיש יתלב םיצורע

 הפיאשהו ,יתרפיס גתמ אוה ,6850"ה
 וידרל חיטבהל איה .תורישה ינרצי לש

 םינופלטל שיש תונוכתה ןהוא תא תיאתה ,
 תרכעהל םיווקב רושק 6850-ה .םיליגר
 רוכע םיליית העבראבו הרקב רוכע םינותנ
 האירק תלכקתמ רשאכ ..רוביד תרבעה
 תויביסה תא ןסחאמ 6.5.6-ה ,ענ בכרמ
 .םינותנה וק לע ןתוא ריבעמו תוגיוחמה

 תויביסה תא: ןסחאמ | 6850זה
 תשרל האירקה: תא. גתממו תוגייוחמה
 .ןופלטה

 וא ,ענ בכרל ענ בכר ןיב תואירק שישכ
 שפחמ 68507ה ,ענ בכרל ליגר ןופלט ןיב
 תדעוימ ורובעש ככרה תא רדש תרזעב
 .האירקה

 656 .-- המ םיחוויד לבקמ 6850"ה
 תוענה תודיחיה לכ לש תותואה תמצוע לע
 טילחמ ךכל םאתהבו ,םייוסמ יוסיכ תטשב
 .הדיחיה תא תרשל רתוי סיאתמ אח הזיא
 ,םייטסיטאטס םינותנ.ףסוא םג 6850"ה
 לוביק תלדגהב ךרוצה לע עדימ קפסל ירכ
 . .אתה

 אוה ,תינוכמב אצמנה .ררשמ-טלקמה .
 666 ןיב ןיחבהל לגוסמה סכחותמ דויצ
 סניב לירבהלו ,רוזא ותוא ךותב םיצורע
 ,ילאנויצנבתקה " טלקמ/ררשמה <> ןיכו
 לש ררחה תעיבקל ךחא שיבגב שמתשמה
 אוה יאת -- רדשמ-טלקמה .םייוסמ ץורע
 םישמתשמ :תרמוא? תאז ,רדת ריהמ
 רדתמ םייפוס םירדת םירציימה םילגעמב
 . .סוחיי

 תינכלמ המרגאיד תראותמ 6 'סמ רויצכ
 רושמה .ענה תדיחיב.יוצמה דויצה .לש
 "רישכמ תרזעב הנטנאל םירבוחמ טלקמהו
 רדשמהש ךכ ,רודיש ינוויכ ינש ןיב דירפמה
 ירדת תא .ולש טלקמל תותוא ריזחי אל
 םירקובמה םילגעמ םיקפסמ הטילקו רודיש
 .תיגול הדיחי ידי לע

 ,ענה תדיחי לע רתויכ םכחותמה קלחה
 םע רשק רוציל ודיקפת .יגולה רויצה אוה
 ,תוסנכנה תואירקל תוגעלו ןיחכהל ,6.5-ה
 הזיזהלו החישל םיאתמ וידר ץורע רוחכל
 -רמכ ,רתוי קזחה ררתל םאתהב ,אתל אתמ

 דזּבהפההוןז

 -ז60ט6הח6ץ
 5ץה!תסוקז

 ססחוזסו
 טחו\

 תרזעב תיגולה הריחיה לע חקפמ אוה ןכ
 .םירחא םיקלחו תבכרומ הרקב תדיחי

 ץואב בצמה

 וידר תוריש הלועפל סנכנ ,ץראב םג
 "ןופ-אלפד אוה ירחסימה ומש .יאת ןופלט
 תורכח ידי לע קוושמו לעפומ אוהו
 : < = .קזבו ןארידח ,הלורוטומ

 וכ שיש רוזיאב עצבתה ןושארה םושייה "
 תעכ .םיקסעו םינופלט לש הלודג תופיפצ
 2 ;הפיחב 2 :םיאת 10 שומישכ םיאצמנ
 1 ;םילשוריב 2 ;א"תכ 3 ;א"תל הפיח ןיב
 םויה םיזונמה רפסמ .םילשוריל א"ת ןיב
 .רתוי לודג רפסמל תויפיצ שיו 1500-כ אוה

 .ח"ש 6.5 אוה ימוי שומישל ריחמה
 + ת"ש 5300 ןופזאלפה לש וריחמ

 680 ףיסוהל שי חיינ ןרפ-אלפ רובע .מ"עמ
 .חוכה קפס ללגכ ח"ש

 םינטק סיאתל אתה תקולח :5 'סמ רויצ

 " :תויוגשפא רפסמ ,ןופראלפב
 ץראב תוחיש לכקלו  רשקתהל .1

 .םלועבו
 ןיב תיגמזררב החיש -- הדיעו תחיש .2

 .םייוגמ 3
 ירדס תריצי -- הניתממ החיש 3

 .תוסנכנ תוחישב תויופידע
 םע יטמוטוא גויח -- "קינדונ" .4

 .סופת שקובמה רפסמה
 ידכ ךות ןורכיזב םינוש םירפסמ .5

 .םיגתמה חול לע השקה תרזעב החיש
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 תויטקמוטוא תויזקכרמ
 (ינ"אל) תויטרצב

 תרושקתב ןתובישחהו ןמנוקמ
 תבלוועמ

 קזושהז6 הוזס חו +ו6 םזהח6ה

 =א6ח8ַח6ְַַ - פא

 תריציל ךרוצהו סיבשחמה תוחתפתהמ האצותכ

 תושירדו סישדח םיתוריש ועיפוה ,םהיניב תרושקת

 איה תיוושכעה השיגה .תרושקתה תותשרל תושדח

 -לושמ םיתורישל תויתרפס תרושקת תותשר רוציל

 .(50א - [חוטשובוט6 56006 כופזגַו *6(ש07₪) סיב

 :הלאכ תותשר תיינבל תושיג רפסמ תומייק

 .תמייק ןופלט תשר חותיפ .1

 -ייקה ןופלטה תשר סע רושיקו לע-תשר תיינב .2

 .תמ

 תונורתי שי ןהמ תחא לכל .תודרפנ תותשר .3

 . .תונורסחו

 םהלש סינוגרא :תויתכרעמ תויעב סג תומייק

 10,000-ל 100 ןיב) םיפוסמ/סיבשחמ לש בר רפסמ

 תותשרה לע ךמתסהל םילוכי םה סאה - (רתויו

 ,(5וגז - תויבכוכ תיסיסב הרוצב ןהש) תוירוביצה
 ? תינוכסח הרוצב תיגולונכט חתפתהל ךישמהלו

 -מוטוא תזכרמ* איה וז הלאשל תובושתה תחא

 תרושקת יעצמא אוה פ7אמה .5-אמ - 'תיטרפ תיט

= | 
 "א ₪ יב

801 
 בש סם! 5%

 תשרל רשוקמ ,לבגומ יפרגואיג חטשב ינוגרא-סינפ
 ךותמ הצק דויצ ישמתשמ לש בר רפסמ לש תינוציח
 םאתומ היהי דויצ לכש ךרוצה ילבמ ,םייוסמ ןוגרא
 ליעי ןורתפ םג אוה פ"אמה .תינוציחה תשרל דרפנב
 (3חטזסש זטפסטזסט) םיפתושמ עדימ ירגאמל השיגל
 .םינוש םינוגרא רובע

 -וקמ ,תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמב ןד רמאמה
 דרשמבו ,ללכב תינרדומ תרושקתב ןתובישחו ןמ
 .טרפב בשחוממה

 5"אמ לש ןמוקמ
 תרושקת תותשרב

 ,תרוסמתמ תובכרומ תוגתוממ תרושקת תותשר
 ןוגכ) הצק דויצו ,(יוטחנשט) ןוסחא ,הרקב ,גותימ
 רוזיב תורשפאמ גותימ תויזכרמ .(1 רויצ) (ןופלט
 טלוקה לא רדשמהמ םירבעומ תותואה .תכרעמה
 .םייוסמ ןועימ יפל

 . ה \ 0 שש

 . / 6%6ת8006 '
 לאב 0518000

 תיללכ ןופלט תשר : 1 רויצ

 .תותואה תא תרזבמו תנעממ תזכרמה
 סידבר רפסמ הליכמ ,1 רויצב ןייוצש יפכ ,תשרה

 .םינוש םידיקפת ילעב

 תזכרמל סירבוחמ םייונמה לכ ,יונמה תמרב

 תשרל .סידרפנ םיווק תועצמאב ,הבורקה ןופלטה
 .(5ובז חטושסזא) בכוכ תרוצ

 םישמתשמ תרושקת דויצבו םיווקב ךוסחל ידכ
 -ייקש הלוע סינוש סירקחממ) .תויטרפ תויזכרמב
 275-כ םרובעו סלועב ןופלט ייונמ ןוילמ 675-כ סימ
 (.פ7אמ ןוילמ 24-כו תוירוביצ תויזכרמ ףלא

 ,םיקרוע ,גותימ :םיקלח העבראמ בכרומ פ-אמ
 סה םיקרועהו גותימה ילגעמ .הדובע תנחתו הרקב
 תותוא ,גויח ילגעמ סימייק ףסונב .דויצה לש ובל-בל
 .דועו ,האירק

 םילילמת ידבעמ ,ןופלט דויצ םירבחמ םיפ-אמה
 -טיא ואדיו תומלצמ ,הילימיסקפ ירישכמ ,סינותנו
 .תויטרפ וא תוירוביצ תותשרל - (צוסש-56ח +וטסט) תוי
 בשחוממה דרשמב יזכרמ ביכרמ אוה פ-אמה ךכב
 תונומת ,סינותנ ,רוביד :תורודשת יגוס לכ לוהינבו
 .טסקטו

 :םיבלש המכב ועיפוה תויטרפה תויזכרמה
 .תוינדי תויזצכרמ - 1960-ל דע ,ןושאר רוד *
 (תויטמוטוא) תויזכרמ - 1960 תנשמ ,ינש רוד *
 הרקבל הנכות לע תוססובמה ,תוינורטקלא תויטרפ
 .םייגולנא תותואל ,גותימ ילנעמ לוהינו
 וסנכנ תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמ - ישילש רוד +
 ,םיבשחוממ הלאה םיפ"אמה .תונורחאה םסינשב
 גותימ ילגעמ לוהינו הרקבל הנכות םהב תמייקו
 .םייתרפיס תותואל

 -ולנא פ-אמב .יתרפסו יגולנאל פ-אמ גווסל ןתינ
 ךרד סתרבעה תעב סתרוצ לע סירמוש תותואה ,יג
 םאתהב םינתשמ הלא תותוא .תרושקתה ץורע
 ,תוילמשח תומיעפב וא (לוק) רובידבש םייונישל
 תנשב ,םתעפוה תליחתב .תיגולנא הרוצב םירבעומו
 .םייגולנא ויה םיפראמה לכ ,ךרעב %

 תותוא סיכפוה ,רתוי סישידח סייגולנא םיפ-אמ
 םייונישל סחיב הנתשמ ןתפונתש תומיעפל רוביד
 תפונת ןונפא' םשב העודי תאז הטיש .תואה תומיגדב
 רובע (שטופס גחוקוווטטס א!סנט!גזוסח - 2א4) ,"המיעפה
 דוחו6) ןמז-תקולחב בובירב םישמתשמ ,ליעי גותימ
 הזו ,תרוסמת יכרוצל (כואוטוסה א(ט|ווקוסאוחפ דסאו
 לע ססובמו בשחמ רקובמ תויהל פ"אמל רשפאמ
 .הצחמל סיכילומ

 -תקולחב גותימב שמתשמ ,יגולנא פ-אמ ,ןכ"ומכ
 יזיפ לגעמב ךרוצ שי תורשקתה לכ רובע ,הזבו ,ןמז
 קרו סויסל דע סייקתמו תורשקתהה תלחתהב רצונש
 .תורחא תויורשקתה רובע הנפתמ יזיפה לגעמה זא



 סייגוללאה תותואה תא סיריממ ,יתרפס פ-אמב
 סירבוע תותואה .תויראניב תומיעפל ןונפא תרזעב

 הרזח סיננפואמו תזכרמה ךרד תיראניב הרוצב
 ךישמהל ידכ ,תזכרמהמ םתאיציב (06חו000]ג1ו0ח)
 -ולנא הבורש ,תירוביצה ןופלטה תשר ךרד סכרד תא

 .תיג
 -רפס תרושקת לע תוססובמ תושידחה תוכרעמה

 קץסא]| - תג 0006) דדוקמ המיעפ ןונפאב תית
 -עהל תולגוסמ ןהו ,סייטפוא םסיביס וא (א!ס0ט!גזוסח

 .ןונפא אלל ,פ-אמהמ תוירניב תומיעפ תורישי ריב
 -ייתמ ,תיגולנא תמועל ,תיתרפס תזכרמ ,הזה ןבומב
 59וו6חנחַק) גותימה לש הלועפה תטישל קרו ךא תסח

 .(א(גוחא

 לכלש ךכב תונייפואמ תויתרפס ןונפא תוטיש

 ןיחבהל קר ךירצ פ-אמהו ,הפונת התוא שי תומיעפה
 תומיעפ לש ץר רפסמ .המיעפ לש סויק-יא וא סויקב

 .לוקה תפונת תא סירידגמ ,םיפוצר ןמז יבחרמב
 קרפב ,םיכרע לש לבגומ רפסמ לבקמ יתרפס תוא

 ,תרוסמתב תואה תרבגהב ךרוצ ןיא .סייוסמ ןמז
 תוא תריציו וכרע תעיבק ,ותדידמב ךרוצ שי לבא

 -עמב סירצונש םישערמ רטפיהלו ,ןשיל ההז ,שדח

 .תכר
 ,1973/74-ב העיפוה פ"אמ לש הנושאר הרדס

 הנשמ דיקפתכ) רוביד גותימל דעוימ היה דויצהו

 .(סינותנ גותימ םג עצבל היה רשפא
 תדעוימ התיה רבכ (1980/81) היינשה הרדסה

 -עהל סג תלגוסמ התיה לבא ,סינותנ גותימל רקיעב

 .סינותנו רוביד בלושמב ריב
 לכ דבעמו (53חוקשחַק) המיגד ליכמ יתרפס פ"אמ

 איה האצותהש ךכ ,תוירניב תויביסל יגולנא תוא

 .תויתרפס תומיעפ
 תויזכרמ לאכ תויתרפס תויזכרמל סחייתהל ןיא

 םיגתמ ןה תונורחאה .(23וג ץ8א%) סינותנל תויטרפ

 ןאכ םימייק אל .רובידל אלו ,םינותנל םידחוימ

 -הת) 9ומ2גווסח קזסס6-ב ךרוצ ןיאו סייגולנא תותוא

 .(תיתרפס הרמהל ךיל

 יגולנאל ומכ תויורשפא ןתוא שי יתרפס פ-אמל
 דע סייתרפסה תותואה לכ לש גותימ - רתוי וליפאו

 -טקלא ראוד ,םילילמת ,רוביד רובע היינש/בדא 64-ל

 "וכו ,ואדיו-תודיעו ,סקטואדיו ,ינור

 רובידה תותוא תא סיריממ שמתשמה תמרב סא

 תנחת יזא ,(6וושמחַפ טסוס) סייתרפסל סייגולנאה
 סינותנ ,רוביד בלשל הלוכי שמתשמה לש הדובעה

 .הלחתההמ רבכ תונומתו
 -מו סידוק ,סילוקוטורפ סיאצמנ חותיפ יבלשב

 .תויוריהמ רימ
 -תו יתרפס גותימ סע תיתרפס תשר תועצמאב

 סיטסקט ,סינותנ ,רוביד - תויתרפס הדובע תונח
 תרוסמת יכרוצל ,סיבלושמ תויהל סילוכי תונומתו

 .הלמה ןבומ אולמב - 'תבלושמ תרושקת' תריצילו

 תשרל תורבחתה
 תינוציח

 1 סז חוסו6
5 

 םא16זח8|
 תפושסזא

 650 דוגיאו גותימ תזכרמ :2 רויצ
 בשחמ -6 ;ףוסמ -ד
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 סיבאשמב ךוסחל ידכש תוארל ןתינ ,2 "סמ רויצב
 רשפא - רכו ,תואובמ ,סיתמצ ,סיווק ,סימדומ -
 דוגיאו גותימ תזכרמב ,סייוסמ ןוגרא ךותב שמתשהל
 תרשפאמה ,((0סחססתוזבונסה 3ת0 5יאו6תנחַק סות( - 059)
 אלא ,ןוגראב תשרה ישמתשמל תזכורמ השיג קר אל
 םה סא ,סמצע סישמתשמה ןיב ימינפ גותימ םסג
 .סינופלט וא סיפוסמ ,סיבשחמ

 :אשונה ןורתפל תושיג שולש תומייק
 .פ"אמ - תיאפוריאה השיגה (1
 תרושקת תותשר - מ"תר :תיאקירמאה השיגה (2
 .תוימוקמ
 .תונורתפה ינש תא תבלשמה השיגה (3

 תשרל השיג תייעבל ףסונ ,הלאה תושיגה לכב

 פופ -) :רישי סינפ גויח תייעב תמייק ,תינוציחה
 הזב תאטבתמ תאזה היעבה .(םוז6ס1 ]תא3גז6 [כו4]חַש

 ,גויח ירפסמ רוציל תלגוסמ היהת תינוציתה תשרהש
 וא) תזכרמל רבוחמה ןעמנה תא רתאל ולכויש ךכ
 ,תינוציחה תשרה ןיב סואית סייקש חינהל שי .(0ק
 .ןוגראה לש ימינפה רופסימה תינכותל

 :תינוציחה תשרל 5"אמ לש תורבחתה

 -עהב סישמתשמשכש ךכ רובידה תא גתממ פ*אמ
 ומכ) רובידה לש ספ-בחורו ץורעה ותואב סינותנ תרב
 לגוסמ פזאמה ,(םימדומב סישמתשמש סירקמב
 .הלאה םינותנה תא גתמל

 םישמתשמשכ - ינדי עוציבל ןתינ ןעמנה ןועימ
 שי ףוסמלשכ וא ,םדומה לא גותימה ינפל ןופלטב

 תותואה ןועימ תרשפאמה ,תיטמוטוא גויח תדיחי

 .תינדי תוברעתה אלל
 קחרמב סימדומב שמתשהל ןתינ ,סינפ גויח רובע

 -רוביד ןוגכ ,תורחא תוטישב שמתשהל וא לבגומ

 .(צסוס6-סשסז-0313) סינותנ-לעמ

 -שמימב ךרוצ שי ,יתרפס פ"אמב סישמתשמשכ
 -ציחה (תירוביצה) תשרל תורבחתהל סימיאתמ סיק

 -שמימל .סינותנ תרבעהל אצויו סנכנ גויח רובע ,תינו

 םירשפאמה (קסחפ) תואובמ רפסמ ךירצ הלא סיק

 .רוביח
 .הלאכ סיקשמימ לש המגוד העיפומ 3 "סמ רויצב

 תשר המגודל ,תירוביצ תונמ גותימ תשרל השיג

 %.3 תועצמאב א.25 לוקוטורפ תססובמ ,'תנארשי*

 ;א.28 לוקוטורפו (236%6ו /4555חפ/ע 535%6ח01ע)

 סינותנ תשרל רשק רובע %.2] וא %.20 סיקשמימ

 ןופלטה תשרל רבחתהל ידכ םימדומ ;סילגעמ גותימב

 .תירוביצה

 ןיב רשק הניה תרחא תינוציח תיתרפס תורבחתה

 עיגהל לוכי הזכ רשק .ןרצי ותואל םיכיישה םיפ"אמ

 היינש/ב*א 64 לש םיצורע 30 דגאל ,היינש/ב*מ 2-ל

 רויצב ראותמש יפכ ,םיפדאמ לש תשר רוצילו דחא לכ

 .4 "סמ

 6068 זןסה
 8ח0 5שוזסחוחַב

 קסוחו (65ק)

 !חז6זח8| 1ס אח
 סזף8חו231וסח
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 344 ו-8

 םיפייאמ לש תשר :4 רויצ

 ידי לע םינותנה לוהינ
 פ"אמ

 תארקנה הדיחי תפסותב ךרוצ שי ללכ ךרדב
 ,(כדמ - 2313 ד6חהוגח4] שףטוקת6תו) 'םינותנ קשמימ*

 פזא -) םינותנ תרבעהל הצק דויצ לש החולש לכל

 .המגודל ץ.24 ומכ (2318 [חו61גסס 86

 ארקנה ,ףסונ דויצב ךרוצ שי פ7אמה דצב םסג
 ס6ט - ג 1וח6) 'סינותג וק לש הרקב תדיחי'

 .(5 "סמ רויצ) ((0סחוזס] [)חו!

 םינותנה תעונתב פייאמ לש הכימת :5 רויצ

 תוגוזה רפסמב רתיה ןיב סייולת הלא דויצ יגוס
 ןופלט רישכמ סג אל וא סייק סאו תוחולשה רובע
 שי ,ןופלט רישכמ םג רבוחמ סא .ס1או-ו סדד:-ה דצב
 1.ש) :ןופלט-וק תדיחי' תארקנה תפסונ הדיחיב ךרוצ
 .(- [3ת6 \) חו[

 תשרל ינורכניסא רוביח ראותמ ,6 'סמ רויצב
 סימדומה .סימדומ תועצמאב תירוביצה ןופלטה
 -ושמ הדיחי ךרד) גתמה לא יתרפסה דצב סירבחתמ
 .1.-ה תועצמאב ,יגולנאה דצבו (₪1.612-01א1 תבל

 1 , ו

 4 = תם ה--.ט<------ר

 ד[ ב = % ₪ | [
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 פי"אמ יי'ע תוינוציח תואירקב לופיט :6 רויצ



 תפדעומ ,םיינורכניס סינותנ תרבעה לש הרקמב

 ןיחבהל לגוסמ אל גתמהש ןוויכ ,'הפוקש'ה הטישה

 -עוימה תויביס ןיבו ,םינותנל תודעוימה תויביס ןיב

 .ןועימל תוד
 ןוגכ ,םידחוימ סילולכש סע םיפ*אמ םג סימייק

 .המגודל ,5א4 גוסמ סילוקוטורפ רובע
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 תועצמאב םינותנ תרבעהל םירוביח :7 רויצ

 ךופלט

 תדיחיל יגולנא ןופלט רישכמ רבוחמ 7 'סמ רויצב
 ריבעהל ןתינ התועצמאבש ,(כ1%/) םיגנותנ קשמימ
 ,םינותנה לש סתרבעה ינפל רשק רוציל וא רוביד
 דודו תיסחי הכומנ תוריהמב ,תינורכניש הרוצב

 .תינוויכ

 רשפא ,יתרפס ןופלט רישכמב םישמתשמ סא

 יתרפיסכ (6או6חצוחה [ח6)החולשה וקל סחייתהל

 -תנו רוביד תינמז-וב ריבעהל לגוסמ הזכ וק .רוהט

 .(8 "סמ רויצ) סילית גוז ותוא לע ,םינו

 םינותנ םאתמ םע יתרפס ןופלט :8 רויצ

 םג ךומתל םילוכי רתויב םישידחה סיפ"אמה

 ,חלשו-ןסחא תטישב גותימב םסגו םילגעמ גותימב
 דמועה ספ-בחור לש תימניד הקולחב הטיש איהש

 וא רוביד הז סא ,ךרוצה יפל שמתשמה תושרל

 .תופיצרב וא תינמז וב ,םינותנ
 תשר ךרד רובידה תא בתנל תלנוסמ תכרעמה

 -תנה תא ריבעהלו ,םילגעמדנותימ תססובמ ןופלט

 -ובמ סינותנ תרבעה תשר ךרד ,ינוויכ-וד ןפואב סינו

 .(9 "סמ רויצ) חלשו ךסחא תסס

 גותימב 54=-ב פייאמ לש הכימת :9 רויצ

 םילגעמ

 תשרו םילגעמ גותימ תזכומ ןיב הזכ בוליש
 תישילשה הצובקל תכייש - מ"תר - תימוקמ תרושקת

 .(תבלושמה השיגה)
 תלעופ ,דואמ הריהמ 9 רויצבש תימוקמה תשרה

 .ןמז-תקולחב בובירבו (פש) הריבצ-וקכ

 םיצורעה ,םילגעמ גותימב רוביד תרבעה ךרוצל

 -לש תולופכ וא היינש/ב"א 64 לש בצקב סישמתשמ

 תומכו תוריהמב םינותנ תרבעה רובע .ולש תומ

 שמתשהל ןתינ סיצורעב 554 תועצמאב (סטוצו) ההובג

 .(0צחבההב|וצ) ךרוצל םאתהב

 רוביד ,םינותנ יפוסמ ,9 רויצב ראותמש יפכ

 ,הריבצה וקל םירבחתמ ,רובידו םינותנ לש בולישו

 .יבכוכ רוביחב (טנחוזט!!טמ) םירקב תועצמאב
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 ,ןופלט ילית תוגוז ינשב תושמתשמ ולא תוחולש

 .היינש/בדמ 1.5-ב
 ךרד הרובעת לומ סידגאמכ סידקפתמ סירקבה

 -שרב הרובעתה לומ ןוסחאכו םיגתוממה םילגעמה

 .חלשו-ןסחא תוססובמ תות
 ךרוצל ,פ"אמ סע יתרפס רשק רציימ הריבצה וק

 סיננפואמ םיקיפא ךרד ,םילגעמ גותימב הרובעת
 .(קסאו - גוש 606 אוס0ט|גווסח) תדדוקמ המיעפב

 וק ,א.25 תונמה"גותימ תשר סע רשקה רובע
 ידכ (2גו6ש3ְץ) רודזורפ תועצמאב רבחתמ הריבצה
 .חלשו-ןסחא תטישב סינותנ ריבעהל

 ,הריבצהרוקמ קיפהל רשפא םסיפסונ סיתוריש
 םירסמה .(9סו66 חט86ַ554) רוביד לש םירסמ :ןוגכ

 4ו₪1ו260) תויתרפס תומיעפל לוק תרמהמ סיעבונה

 .םינעמנל םיאתמה ןמזב סירבעומו םינסחואמ (צסוסס
 -שמל חיטבהל רשפא מ"תרו פ7אמ לש בולישב

 64 לש םסיצורע לע ססובמ ילגעמ-גותימ סג שמת

 -וטורפב תונמ גותימב חלשו-ןסחא סגו היינש/בזא

 .םיקחרמל תרושקת רובע ,א.5 לוק

 סינפ גותימל תורשפא תמייק ,תינמז-וב ,ןכ-ומכ
 םגו רשפאמ פ"אמש םילגעמ גותימ רובע ,ינוגרא
 וקש ,היינש/בדמ 10-ל דע תויוריהמב חלשו-ןסחא

 .רשפאמ הריבצה
 -גולופוטב סג שמתשהל ןתינ ,הריבצ וק סוקמב

 .תורחא תי*

 לש םתובישח
 םיפ"אמה

 -חאל ,סינש רפסמ םימייק סיפ-אמהש תורמל

 -וריאב רקיעב ,םהלש תצאומ תוחתפתה הלחה הנור

 וא םירסממ - םימדוקה םיגתמ לש סמוקמב .הפ

 -שחמ יססובמ סיגתמב וישכע םישמתשמ - 3

 -כהו סיתורישב רופישו יוביר תרשפאמה הנכותו סיב

 .םישדח םיתוריש תסנ

 ליעי שומישב ,תואצוהב ךוסחל סילוכי סיפ"אמ

 עצבתהל תולוכי תויורשקתה .ןופלטה יווקב רתוי
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 םימדקתמ םסיתוריש פ7אמ סע תתל רשפא ןכזומכ
 תורבח תורשפאמש סיתורישה ןיב בוליש :רתוי
 ;המגודל ,תשרל תורבחתמה תוימוקמה תרושקתה
 ,ץראב "ןופ-אלפ'ה ,(סט!!ט\גז ₪46ו00) תיאתה וידר

 .'וכו ,ואדיו-תודיעו ,הילימיסקפ
 בשחוממה דרשמה דיתעב עירכמ דיקפת פ"אמל

 ,ולש סיבצעה זכרמ היהי אוהו ,סינותנ תרושקתבו

 .ההובג המרב הנכותו הרמוח תושרדנ ךכ סשל ךא
 -וכי ,תרושקתה תא לעייל סיניינועמה סינוגרא

 -וצה יפל לישמהלו תטישהמ תחא םע ליחתהל םיל

 .תונוש תוטישב וא בולישב ,ךר
 רשפא ,הפוריאב רקיעב ,פ7אמ לש ץאומ חותיפב

 ,ספיליפו סנמיס :ומכ תולודג תורבח דחוימב ןייצל
 -תרפס תותשרב תרבוגו תכלוהה תוניינעתהה ללגב

 .(!50א) ,םיבלושמ סיתורישל תוי
 תויטרפה תויטמוטואה תויזכרמה ועיפוה ךכ

 28+ לש תרוסמת רובע טרדנטסב ,תונושארה
 דובעל היינש/ב"א 64 לש 8 םיצורע ינשל רשפאמה

 ,ןופלט תשרב דחא סירוזש םילית גוז לע תינמז"וב
 תותוא רובע היינש/ב"א 16 לש כ ץורע סע דחיב

 .(היינש/ב-א 144 כ"הס)
 -וב ריבעהל תורשפא תמייקש איה תועמשמה

 ,םיפוסמ ןיב תונומתו טסקט ,םינותנ ,רוביד תינמז

 .ינוויכ-וד ,דחא וק תועצמאב
 ועיגה ,אטחתסזח 161660  ומכ ,םסירחא םינרצי

 גוז ךרד היינש/ב"א 512 וריבעה סה :רתויל וליפא

 תרזעב ,ךכמ רתוי .ףוסמה לא ,דחא םירוזש םילית
 בדמ 2.5-ל םג עיגהל רשפא ,םירוזש םילית תוגוז ינש

 .היינש
 לגוסמ או6ח6וגח 51.1/511100 ארקנ סהלש רצומה

 לש בוליש אוהו ,םיווק 30,000 דע 5000-מ להנל

 סישמתשמ 100-כ רובע כצ-| ארקנה דויצו פ-אמ

 ,הזה בכרהה .1 בחפוגז מ-תר סע דחיב ,(10 'סמ רויצ)

 תרוצב תימוקמ תרושקת תשרל 9-אמה תא ךפוה

 סיקחרמל היינש/בדמ 2.5 ריבעהל תלגוסמה ,בכוכ
 שומיש רשפאמ ,ימינפה הריבצה"וק .לגר 2000-ל דע

 40-ל דע (ךרוצל סאתהב) תימניד הרוצב ספ-בחורב

 .היינש/בדמ

 ת6-|0וגה 0צ-|
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 דס| ם6ססאו

 רשפא ;רתוי םיכומנ סיפירעתבו סמוע אלל תועשב
 ןמז תא רקבל רשפא ;ותוי לוזה וקב שמתשהל

 שומישה בצמ לע תוחוד לבקל ןתינ .תורשקתהה

 תרימש ;ןמז המכלו רשקתה ימ ,םוקמ ,ןמז :ןופלטב

 שמתשהל םילוכי אלש ,רשקתהל סיניתממה תמישר
 וקהש עגרב תיטמוטוא תורשקתהו סופת ותויהב וקב

 .'וכו ,הנפתה

 ,טסקט ,רוביד תרבעה םירשפאמ םסיתורישה

 אטזוחטח הזב .דועו ,א.400 ןקתב ינורטקלא ראוד

 לש םתכרעה יפל - 4187 תא םסידקמ 1ט|טס0הו
 תורבח סג .ב"הראב פ*אמ-ה קושב - סינוש םיחמומ
 -והמ ,'וכו (הדנק) אוווס| ,גד747 ,!8א[ ומכ ,תורחא

 דרשמה חותיפ לע סיעיפשמה סיקזח םימרוג סיו
 .תבשחוממ תרושקתו בשחוממה



 -- םייטפוא םיביסב תרוסמת

 (א) הדידמ תוטישו תונוכת

 שומישהו םייטפוא םיביסב תווסמתה תייגולונכטב הריהמה תומדקתהה
 בלה תמושת תא םיקידצמ ,תרושקתה תותשרב םייטפוא םיביסב רבוגו ךלוהה
 הז אשונש רחאמ ,הז חטשב תוקיודמ הדידמ-תוקינכט לש ןחותיפל תנתינה
 ,לדתשנ וז הלבגמ ףא-לע .םיבר םירמאמ ןיידע ול ושדקוה אל ,תיסחי שדח
 םיביסל תוינייפואה תונוכתה לש הדידמה תוטיש תא סכסל ,הז רמאמ תרגסמב
 .םייטפואה

 ןכו תיטפואה תרוסמתה תכרעמ לש רצק רואיתב ליחתנ

 םירטמרפה לע תועיפשמה תוינכמהו תויסיפה תונוכתה רואיתב

 דמל שי םתוא םיילמשחה

 תיטפואה תרוסמתה תכרעמ

 דחוימב) תרושקת"יעצמאל תרבוגו תכלוהה השירדה
 -תותשר ןוגכ םישדח תונורתפל הכילוה (תושעותמ תוצראב
 תונומת תרבעה ,םינותנ-תרבעה תוכרעמ ,הרובעת-תובר ןופלט
 תוכרעמ ןכו יזוח-ןופלט ,תוינויזיולט תודיעו ,הלימיסקפ ידי-לע
 האצותכ .דועו (/6א0818) היזיולט-יעקרמ לע םינותנ תרבעהל
 -תת םיוק תחנהל םוקמ דוע ןיא ןהב םירע םויכ תומייק ,הלא לכמ
 .לבוקמה לבכל ףילחת שפחל חרכה היהו םייעקרק

 תרבעהש רורב היה רבכ וז האמ לש םיששה תונש עצמאב
 .וז היעבל הבושת תווהל היושע תיכוכז-יביסב תותוא

 םאתהב רוא-רוקמ לש ותמצע ןונפא לע תססובמ הטישה
 ךונתכ תושמשמ רואה ינרקש ךכ ,ילמשחה עדימה תואל
 תותוא תכלוהל םיאתמ תיכוכזה ביס .עדימה תכלוהל (א160:טתו)
 ההזה תרוסמת-ןורקעב שומיש ךות (רוא-ינרק) םייטפוא
 לג-החנמ ךרד םייטנגמדורטקלא םילג לש תרוסמתל
 םילג םצעב םניה רוא-ילגש םושמ תאזו (0/8%6-000160)
 .רתוי הובג רדתב םייטנגמ-ורטקלא

 טלקמ

 (הצתטלכ ךילוטמ יי

+ 

 ירטקרא-וטופ םרז
 אשונ םיפפד -ןונפא ןנפואמה

 ןנפואםה
 ותמצעב

 - 1רויצ

 ךא ידמל הרוהט הניה יטפואה ביסה יושע הנממ תיכוכזה
 ביסה ךותב רתוי לודג רואה תריבש םדקמ .תינגומוה הנניא
 וכרואל ךלומ ביסל סנכנה (רואה-ןרק) תואה .וינפ-לע רשאמ
 .םיאתמ רמתמב ילמשח תואל רמומ אוה ביסה-הצקל ועיגהבו
 תמגודכ תיתרפס הטישב שמתשהל ןתינ רואה רוקמ ןונפאל
 .(ת01) דדוקמה-קפודה-ןונפא

 :םיבר תונורתי תיטפואה תרוסמתל
 .דואמ לודג רבעומה עדימה לוביק =
 .דואמ םינטק םייטפואה םיביסה לבכ ידממ =
 תויטנגמ-ורטקלא תוערפהמ עפשומ וניאו לק לבכה =

 .ןהשלכ
 :םה תיטפוא תכרעמ לש םיירקיעה היביכרמ
 .(רואה-רוקמ) רדשמה =.
 .עדימה תרבעהל טלקמהו רדשמה ןיב רשקמה ךוותה =
 .טלקמה =.

 .תיסיסב תיטפוא תכרעמ תיארנ 1 רויצב
 היה ,הלא םיביכרמ השולשל ינכטה ןורתפה אצמנש רחאל

 הייגרנאה ידספה -- םיפסונ םיישק ינש לע רבגתהל ךרוצ דוע
 הקינכטל םיישעמ תונורתפ רבכ ואצמנ םויכ .יטפואה דומיצהו
 םיביס רוצייב תרכינ תומדקתה םג הלחו יטפואה דומיצה לש
 רבכ ונכנ השעמל .רתויב ךומנ דספה"םדקמ ילעב םייטפוא

 רדשמ
 (הצחמלכ ךילוממ רזייל)

 ןנפואמה ףתחוד םרז

 םיקפד -ןונפא
 ₪ %- ןנפואמה אשונ

/ 
 תיטנרהוק המודא הרפניא רוא-ן]רק

 ג 900 הו
330000021 = 1 

 .םייטפוא סיביטב תרוסמת תכרעמ לש ינווקע הנבמ



 ,מ"קל ב"ד 4 לש דספה ילעב םיביס םע תויטפוא תוכרעמ
 .מ"ק 10 לעמש םיקחרמב םירדהמב תודיוצמה

 רבכמ אל ועידוה ינקירמאה םיה-ליח לש רקחמה תודבעמ
 -ורטקלא תוכרעמל םיללכומ םיביכרמ חותיפב הלחתה לע
 הלא םירקחמ .רחא תוא דחא יטפוא תוא רקבמ ןהב ,תויטפוא
 תואה .ללכומ לגעמ ךותב יטפוא רדהמ רוצייל קפס-אלל וכילוי
 לש םייניב-ךילהת לכ אלל ,תורישי שדוחיו רבגוי רדושמה
 .ודוביע ךרוצל ,ךפיהלו ילמשח תואל יטפואה תואה תכיפה
 בחר םירדת ספב לעפיו וידממב ןטק רדהמה היהי ךכמ האצותכ
 .דואמ
 רדשמה 6

 םיעודיה ןיב .רבכ החתופ רוא-תורוקמ לש המלש הרוש
 םירזיילה תא תונמל רשפא ,דואמ בחר םהב שומישהש ,רתויב
 םוחתב איה הטילפהשכ (15₪) רוא-תוטלופה תודוידהו
 ךרוא .רטמדוננ 900 דע 840 ןיב לג ךרואב ,םודא-הרפניאה
 תועש 50,000 לש לדוג-רדסב אוה םהלש םיליעפה םייחה
 .תועש 100,0007ל ףא עיגמו

 (1.50) רוא-תוטלופה תודוידב שומישב תויעב רפסמ תומייק
 רואל תיסחי) םיוסמ רוזיפ לעב וניה טלפנה רואה .רוא-רוקמכ
 ,תוליעיב יטפואה ביסל דמצומ וניא ךכ םושמו (רזיילה רוקממ
 .רזיילב רשאמ ב"ד 107כב רתוי ךומנ רודישה-קפסהש ךכ
 שיגר וניא רוא-תטלופ הדויד לש אצומה קפסה ,תאז תמועל

 רפסמ גיצמ 2 רויצ .ףחודה םרזל רשי סחיב וניהו הרוטרפמטל
 .רוא-רוקמכ (רוא-תטלופ-הדויד) א"פדב שומיש לש תואמגוד

 יטפוא ביס

 יטפוא ביס

 תירחכ-יצח השדע

 הובג םדקס תלעב

 הטילפה רוזא

 עגמה ךרוא
 תא רידנם
 הטילפה רוזא

 יוטד הנבט
 רזייל

 יטפוא ביס

/ 
 הטילפה רוזא

 .רוא-תוטלופ-תודויד לש םינוש םיגוס ? רויצ
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 תליחתב דח ףס לעב יראיניל-אל רוא רוקמ םניה םירזיילה
 תריציל ףחודה תואה תלבק ןיב רוחיאב אטבתמה רבד ,הלועפה
 רבד ,הרוטרפמט-ייונישל תושיגר תמייק ןכזומכ .רואה ןרק
 ,תאז תמועל .רואה ןרקב תודונתה תריציב בוכיעל םרוגה
 :םיבר תונורתי םירזיילל
 תורצונ :רמולכ ,יטנרהוק אשונ לגל רוא-רוקמ םיוהמ םה =

 .עובק רדת תולעב תוילדיאוסוניס תודונת
 50 אוה שיבג יבוע) רתויב םיריעז םידממ ילעב םניה =

 .(יטפואה ביסה רטוקל תיסחי ןטק ,רמולכ ,ךרעל ןורקימ
 רשפאמה רבד ,הייגרנא לש דואמ הנטק תומכ םיכרוצ םה =

 יטפואה ביסה ךותל תקפסמ המצעב רוא ןרק "תקרזה"
 .קדה

 דע 5 סולפ לש תומרל עיגהל היושע קפומה רואה תמצע =<
 .רפמא-ילימ 100 לש ףחוד םרז רובע מ"בד 10 סולפ

 תרוסמתה ךוות 6
 .רוא-ינרק תרבעהל דימתמו זאמ ושמיש םיקד תיכוכז יביס

 ,תירטקלאיד תיכוכז לש הבילמ ללכ-ךרדב בכרומ יטפואה ביסה
 .רתוי ךומנ יטפוא הריבש"םדקמ לעב רחא רמוחב הפוצמה
 ,וללה םייטפואה הריבשה-ימדקמ ןיב םיקדה םילדבהל תודוה
 וליאו ביסה ריצל תוליבקמה רואה-ינרק קר ביסב תורבוע
 .ביסה ביבסש ללחב תומלענ תורחאה םיינרקה

 לעב וניהש רתויב חיכשה יטפואה ביסה ראותמ 'א3 רויצב
 -רדסב ריעז רטוק תלעב הביל הז ביסל .דיחי תוטשפתה ןפוא
 ךכל םרוג ביסה לש ריעזה רטוקה .ג, ,רואה לג ךרוא לש לדוג
 לכ תא טולקל לוכי וניא ביסהו רואה-רוקמ ןיב שגפמה םוקמש
 ןטק קלח ותוא קר טלקנש ךכ ,רואה-רוקממ קפומה רואה
 ינפוא-דחה ביסה לש ןורתיה .0,-מ הנטק תיוזב ביסל רדוחה
 .רואה תרבעהב (כו906ז5ו0ח) הציפנ ןיאש ךכב אוה

 יבלש םדקמ לעב םינפוא-בר ביס ראותמ 'ב3 רויצב
 יופיצה לש הריבשה-ימדקמ ןיב דח יוניש שי ובש(6(5ק-1066%)
 -רוקממ רבעמה ןכלו רתוי לודג ביסה לש הבילה רטוק .הבילהו
 הציפנה אוה הז גוסמ לבכב ןורסחה .רתוי ליעי ָךונתל רואה
 .םיינוציקה רואה יביתנ ןיב םילודגה םילדבהה בקע תמרגנה

 הריבש"ימדקמ לעב םינפוא-בר ביס ראותמ 'ג3 רויצב
 םיביתנל םיוסמ רוזיפ רשפאמ ביסה לש הז ליפורפ .םיגרודמ
 .הציפנה טקפא תא ןיטקמ ךכ-ידי-לעו םיינוציקה

 ארקנה (ןפואה-תציפנל ףסונב) הציפנ לש רחא גוס םייק
 לג-יכרואב רואה תוטשפתהב ינושהמ עבונהו "רמוחה תציפנ"
 .רואה-רוקממ םיאצויה םינוש

 וא תוחינה אוה יטפואה ביסה לש דואמ בושחו ףסונ ןייפוא
 הרקמב) הייגרנא תגיפס בקע םרגנ תוחינה .תרוסמתה-ידספה
 תלעב תיכוכז ךרד ותמירזב רואה רוזיפו (םוחל רוא תכיפה הז
 -בכרה ןוגכ תונוכתה .ביסה ךרואל דיחא-יתלבו הנוש בכרה
 םירטמרפה תא תווהמ ,דועו יופיצה יבוע,הבילה-ידממ ,רמוחה
 .הציפנה לש תוינייפואה תונוכתה לעו תוחינה לע םיעיפשמה

 תונעל בייח תוילמיטפוא תוינייפוא תונוכת לעב יטפוא ביס
 :םיאבה םיאנתל

 רואה-רבעמ תעב ביסה לש וינפמ םיילמינימ רוא-ידספה <
 .הטעמב םיביסה םיפוצמ הז יאנתב דומעל ידכ .וב



 רואה יביתנ אצומ קפוד

 ןצ 4 = ות 0 תוהא

 אובמ קפוד

0-= 

2 \ 

 בחור ךתח הריבשה םדקמ ליפורפ

 ילאידר קחרט

 יבלש םדקמ
 ינפוא-דח

 ילאידר קחרס

 ,יבלש םדקמ
 םינפוא - בר :

 ילאידר קחרס

 גרודמ םדקמ
 םינפוא-בר

 גוליפ ,ביסה לש ירטמואיגה ךתחה תא יטמיכס ןפואב ראתמ רויצה .םייטפוא סיביס לש םיגוס | -- 3 רויצ

 (אא) ''חתפמה רפסמ" .וכרד סיירשפאה סיביתנהו ולש קפודח רוזיפ ינייפוא ,וב חריבשח סםדקמ

 .וב תירשפאה תילמיסקמה תוטשפתההח תיוזכ רדגומ ביסה לש

 תויהל םיבייח ביסה רמוחב ותגיפס ללגב רואה-ידספה =

 ביסה רצוימ הז יאנתב דומעל ידכ .םה ףא םיילמינימ

 .םיילמיסקמ תוינגומוהו רהוטב
 דחוימב העובק ראשיהל תבייח רואה ןרק לש קפודה תרוצ =

 .םילודג םיקחרמל
 וא ןרתנ תיכוכזמ םירצוימ תיטפוא תרושקתל תיכוכז יביס

 תויגולונכטב אוה םיגוסה ינש ןיב לדבהה .(ט566 511ו68) ץרווק

 .רוצייה לש

 טלקמה 6
 םיכפהנ ,תיכוכזה יביסב םירבעומה םיננפואמה רואה ילג

 תויושעה תודויד-וטופ תרזעב םיילמשח תותואל בוש
 .הצחמל-םיכילוממ

 עגפ ןהב ,תוחוטש תודוידב ושמתשה םינש רפסמ ינפל דע
 רוזיפ לש הלבגמה ולא תודוידל .ק-ח-ק-ה תמצמל בצינב רואה
 ןושלגה תדוידב םויכ םישמתשמ ךכ םושמ ,םיקפדה לש רכינ

 םוחת ריכעהל לגוסמה ןונפא-הצממכ הרטמל רתוי המיאתמה
 ידיזלע חתופש גוסהמ ןושלגה תדוידב .תויביס לש דואמ בחר
 האר) תמצמל רואה-ינרק תוליבקמ 4.8.03. 60!16טמאשת תרבח
 לש ליעומה םורטקפסב םינוטופה לכ םיגפסנ ךכו (1 רויצ
 .הדוידה

 הריהמה תונעיהה םה ןושלגה תודויד לש םיפסונ תונורתי
 .שערל תואה לש רפושמה סחיהו רתויב

 ]א תדויד איה שומישב אצמנה ןונפא הצממ לש רחא גוס
 ל"נה םיאלגה ינשב שומישל .(ילילש-יעבט-יבויח -- ש"טח)
 תדוידל :תואבה תולכגמה (ש"טח תדוידו ןושלגה תדויד)
 -םדקמ ש"טחה תדוידלו ,הובג חתמ תקפסה השורד ןושלגה
 הלא םינקתה םינבנ םויכ .ההובג אובמ-תבכעו תיסחי ךומנ שער
 םיבכרה םירצונו תוקד תובכש יבג-לע םייאלכ תויגולונכטב
 .(קזא) ש"טחו (ת51) ש"טת לש םינוש
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 .תלבוקמ תילית-עבוא םילבכ תכועמל המוד סייטפוא םיביסב תווסמת תכרעמ | -- 4 רויצ

 תכרעמה
 םייטפוא םיביס תכרעמ ירה ,תכרעמה לש תואר תדוקנמ

 .(4 רויצ האר) תלבוקמ תילית-עברא תכרעמל דואמ המוד
 תלבוקמ ןופלט תכרעממ ורוקמב אב עדימהש איה החנהה

 הטישל רמומ עדימה .(תיגולנא) תיליבקתה הטישב תלעופה
 רדהמל אובמב .תיטפואה תכרעמה לש הצקה דהיצב תיתרפסה
 ךפוהה (טלקמב ומכ) ידויד-וטופ יאלגב יטפואה ביסה םייתסמ
 .תושדחתהו הרבגה ךרוצל יתרפס תואל הרזח רואה תוא תא

 -רוקמ םרז תא יתרפסה תואה זנפאמ תושדחתהה ךילהת רחאל
 .יטפואה ביסל בוש דמצומ ןנפואמה הקופתה תואו .,רואה

 אוה ,יתרפס תואל יאלגב תואה לש ותכיפה רחאל ,טלקמב

 ךילהתל המוד הז ךילהת .יליבקת ינופלט תואל רמומו רבגומ
 .םיאשונ-תרוסמתב תילית-עברא תכרעממ אצומה

 תויסיפה תונוכתה תא ראתנ רמאמה לש אבה וקלחב

 תכרעמ לש םיילמשחה םירטמרפה לע תועיפשמה תוינכמהו
 .םייטפוא םיביס



 -- םייטפוא םיביסב תרוסמת

 (ב) הדידמ תוטישו תונוכת

 לע תיטפואה תרוסמתה תכרעמ תא ונואית רמאמה לש ןושארה וקלחב

 ,תכרעמה לש תוינכמהו תויסיפה תונוכתה לע דומענ הז קלחב .םינושה היקלח

 .םהלש הדידמה תוטישו ,דודמל שי םתוא םיילמשחה םירטמרפה

 שי ,םייטפואה םיביסה לש םינושה תרוסמתה ינייפוא ןיבמ

 -ואיצמ םיאנתב (הציפנה) ההשמה-תוויעו תוחינה תא דודמל

 ,יטפואה הריבשה םדקמ תאש דועב ,תלעופ תכרעמב םיית
 ןתינ (ךרואו רטוק) םייסיפה םידממה תודיחאו ינכמה קחחה

 .ןרציה לעפמבו הדבעמב דודמל

 (תרוסמת ידספה) תוחינה

 :םייטפואה םיביסב תוחינל םיירקיע םימרוג ינש םימייק

 .רמוחה הנבמ ₪
 .לגה-החנמ ןונגנמ ₪

 .הנירק בקעו קפסה-תגיפס בקע םידספה ביסה רמוחל

 ןכו ומצע רמוחה תונוכת ידי-לע םימרגנ הגיפסה ידספה

 הנירקה ידספה .תיניערג הנירק ןוגכ תוינוציח תוביס ידי-לע

 הציפנ ידי-לע וא רמוחה ךותב תימינפ הציפנמ האצותכ םימרגנ

 םימגפ בקע םיפסונ םידספהל םרוג לגה-החנמ ןונגנמ .תצלואמ

 .ותוימומקעב וא ביסה לש רמוחה הנבמב

 ביסה לש רמוחה תונוכת -- קפסה-תגיפס ידספה א

 םוח תייגרנאל רואה תייגרנא תרמהל םיתיעל תומרוג יטפואה

 .קפסהב דספה רבדה שוריפ תרוסמתה תכרעמ תניחבמו

 רואה תורוקמ תא םיאתהל שי תיטפוא תרוסמת תכרעמב

 (יטפואה ביסה) תרוסמתה-ךוות תונוכתל רואה-יאלג תאו

 .םירדתה םורטקפס לש ןותנה םוחתב

 תונוכת (/5₪) רוא-תוטלופה תודוידהו רזיילה תודוידל

 ,דואמ םיהובג םירדת ןנפאל תולגוסמ ןה ,דואמ תובוט הנירק
 תונירקמ ןה .םייטפואה םיביסה ידממל םימיאתמ ןהידממו
 םג םירציימ םויכו רטמדוננ 900--800 לש ילרטקפסה םוחתב
 לש ילרטקפסה םוחתב םינירקמה הצחמל-םיכילומ םינקתה
 ןושלג-תודויד .(םודא-הרפניאה םוחתה) רטמררננ 0
 --800 םוחתל בטיה תונענ 91א גוסמ תודויד-וטופו ןוקיליסמ
 1300--1100 לש םוחתל תומיאתמ ןניא לבא רטמ-וננ 0
 ךונתכ םישמשמה ,םייטפואה םיביסה םיבייח ךכל-יא ;רטמדוננ
 לגה-יכרואב ךומנ תוחינ ילעב תויהל ,הלא םינקתהל תרוסמת
 .רטמ-וננ 1300--1100 לשו 900--800 לש

 ןה) ומצע רמוחה תונוכת ידי-לע םימרגנה הגיפסה ידספה

 םיעבונ (חלואמ ןוקיליס רובע ןהו ךתומ ןוקיליס רובע
 ילרטקפסה םוחתב םינורטקלאה לש םיירקמ םירבעממ
 -תצומחת תולוקלומ לש תוימינפה תודונתהמו לוגס-הרטלואה

 ילרטקפסה םוחתב חוליאה תוצומחת לשו (5:0;) ןוקיליסה

 .םודא-הרפניאה
 .מ"קל ב"ד 1-מ ןטק לוגס-הרטלואה םוחתב תוחינה םדקמ

 תיכוכזה בכרהמ האצותכ הגיפסה האב םודא-הרפניאה םוחתב
 םיעבקנה םירבד ,(011-) דיסקורדיה ינוי לש םתוחכונ בקעו
 | .תיכוכזה רוציי תעב הבר הדימב

 השולשל םיקלחנ הלא םידספה -- הנירקה ידספה *

 :םיגוס
 -לע תמרגנ -- (1תותתפוס 50806תת2) תימצע הציפנ --

 םינטק וידממש ביסה ךרואל םימוטאה יזוכירב םייוניש ידי
 הקזחל ךופה סחיב וניה הז דספה .יטפואה לגה ךרואל סחיב

 .(1/2*) רואה לג ךרוא לש תיעיברה
 היולת -- (518מ1ג066 50ג6תתש) תצלואמ הציפנ - '
 תופיפצ תמצעב םיוסמ לובגל תחתמ רשאכ ,יטפואה הדשב
 לע דבלב תטעומ העפשה וז העפותל שי ,יטפואה הדשה
 ךרואב יטפואה קפסהה טסומ הז םיוסמ לובגל לעמ .תרוסמתה
 .ירוקמה ונוויכמ הנוש תויהל לוכיה ןוויכב רזופמו ולש לגה

 םיביסל - (1ת8ט006 380גט0ת) תירשומ הנירק --

 איהו ,םיינוציח םיקפד לש םתנירקל תודגנתה םייטפואה
 .(םייאבצ םימושייב דחוימב) תרוסמתה תונוכת לע העיפשמ
 לולתה רבד ,הנירקה תומכל רשי סחיב דימת וניא דספהה
 . .ביסה רמוח לש ובכרהב

 הלא -- לגה-החנמ ןונגנמב םייולתה םידספה *

 לש םיינשמ תוטשפתה-ינפוא רוריע בקע םיימצע םידספה םה

 םימרות םניאש תוטשפתה-ינפוא) יטפואה ביסה ךותב רואה

 םידספה ןכו (תרוסמת-דספה םיוהמ ןכלו עדימה תרבעהל

 םייוניש ןוגכ ביסה הנבמב םימגפו יופיצה יבוע ידי-לע םימרגנה

 תולקת ,ביסה ךרואל הבילה לש התרוצ וא הלדוגב םייוצר-יתלב
 רחאל ביסב םיפופיכ ,ביסה-תוימומקעב תודיחא-יא ,רוצייב
 קלחש ךכל םימרוג הלא םימגפ ...דועו לבכה ךותב ותבכרה

 ןרקומ וא םייוצר-יתלב תוטשפתה-ינפואל רכעומ הייגרנאהמ
 .יטפואה ביסל ץוחמ לא



 (הציפנה) ההשמה תוויע

 תומכ אוה תרוסמת וק לש רתויב םיבושחה םינייפואה דחא
 .וכרד ריבעהל ןתינש םירדתה ספ בחור ,רמולכ ,עדימה

 (םיקפדה תובחרתה) תותואה תוויע ידי-לע לבגומ ספה-בחור
 .(5 רויצ האר) וקה ךרד םרבעמ ידכ-ךות

 ,ןמזה-רושימב תיטפואה הייגרנאה רוזיפ השוריפ הציפנה
 הנוכמ ןכל ;ביסה ךרד טשפתמ הייגרנא לש רצ קפוד רשאכ
 .(כ618ע ופסזטסמ) "ההשמה תוויע" םשב םג וז העפות

 :הציפנל תומרוגה תוירקיע תוביס שולשב םיניחבמ ונא
 .(א1406ח3| [כו5ק6זפוסם) רמוחה תציפנ 8

 .(/10031 כ15ק6זפוסמ) ןפואה תציפנ 8

 ,(0/ 8/680106 כ1506ז5וסמ) לגה-החנמ תציפנ 8

 ((זסטק /610010ע) הרובחה תוריהמ -- רמוחה תציפנ *

 ןפוא לש לגה ךרואב תינתומ ביסה ךרואל טשפתמה רואה לש
 ןכלו לגה ךרוא לש היצקנופ אוה הריבשה םדקמ .תוטשפתהה

 ךרוא םע הנתשמ ,ביסה ךרואל רואה לש ותוטשפתה תוריהמ
 רושימב םירזפתמ ספ"יבחר תורוקממ םיאבה םיקפד .לגה
 .ביסה ךרואלו רואה-רוקמ לש ספה בחורל רשי סחיב ,ןמזה

 רוזיפ ,רטמ-ורקימ 0.82 לש לג-ךרואו הקיליס ביסב ,אמגודל

 לש רטמדוננ לכל ,רטמוליקל היינש"וננ 0.1-כ אוה קפודה

 .לגה ךרוא לודיג םע הנטק רמוחה תוציפנ .יטפוא ספ-בחור
 םירויצ האר) יבלש םדקמ לעב ביסב -- ןפואה תציפנ *

 ךלהמ (םדוקה ןויליגב ,רמאמה לש ןושארה וקלחב 'ב3 'א3ּ
 תטשפתמ רתויב תיטיאה ןרקה רשאכ "גז"גיז"ב אוה םיינרקה

 תונוש םיינרק לש תוטשפתהה ינמזב םילדבהה .תיטירקה תיוזב
 לש הריבשה"םדקמב ,ביסה לש הריבשה-םדקמב םייולת

 -םדקמ יופיצל רשאכ .ביסה ךרואבו רואה תוריהמב ,יופיצה
 ןמזב שרפהה ,0.01 לש הריבש"שרפהו 1.5 לש הריבש
 היהי רתויב תיטיאה ןרקל רתויב הריהמה ןרקה ןיב תוטשפתהה

 ביסב םישמתשמ ,הז שרפה ןיטקהל ידכ .מ"קל תוינשדוננ 50דכ
 .(סדוקה ןויליגב 'ג3 רויצ האר) גרודמ םדקמ לעב

 .םייטפוא םיביסב םיקפד תובחרתה -- 5 רויצ

 תוטשפתה ינפוא ןיב דומיצמ םג תעפשומ ןפואה תציפנ
 ןפואמ קפסה לש םיפוצר םירבעמל םרוג הזכ דומיצ .םינוש
 תוכפוה ההובג תיוז תולעב םיינרק רשאכ ,והנשמל דחא
 הנטק ךכמ האצותכ .ךפיהלו ,הכומנ תיוז תולעב םיינרקל

 תמיוסמ הדימבו רואה קפסה לע תעצוממה תוטפשתהה תוריהמ
 .ןמזה רושימב רואה-יקפוד רוזיפ םג ןטק

 רקיעב תעבונ וז הציפנ -- לגה-החנמ תציפנ *
 .(קפודה בכרה לש ורדת) "+ תרפס" לש לגה-ךרואב תולתהמ
 וז העפותל ןיא הגופה רדתל םיכומס םניאש םינפואה לכ רובע

 .תערכמ העפשה

 םייטפוא םיביסב תוחינה תודידמ

 ךרוא דוניש םע הקיליס יביס לש תוחינה גוליפ הארנ 6 רויצב
 תודונת ידי-לע תמרגנ רטמ-ורקימ 1.39-ב אישה תדוקנ .לגה

 לג-ךרואב לח ילמינימה תוחינה .(110-) דיסקורדיה ינוי

 תדידמל .מ"קל ב"ד 0.57כ ולדוגו רטמ-ורקימ 1.2 תוביבסבש
 ןלהלו ,רתויב תוקיודמ תוטישב שמתשהל שי םינטק הכ םיכרע

 :רתויב תוישומישה תוטישה יתש תא ראתנ
 יטפוא ביס לש םיעטק ינש ךרד רבעומה קפסהה תדידמ 6

 .םיעובק אצומבו אובמב דומיצה ידספה רשאכ
 ןמזה רושימב יטפוא תורזחה-דמ תועצמאב הדידמ 6
 .(סדדכמ -- 0קטסג| 1וחו6-ןכסהו הנה 60160ז0ו617)

 -לע ,(86₪0 ריב קוח לע תססבתמ הנושארה הטישה 68
 םיעטקה ינש לש םכרואב יולת עצוממה בולישה דספה ויפ
 .ביסה לש עובקה תוחינב יולת תויהל בייח וניא לבא םידדמנה
 ינפואל רשאמ רתוי לודג תוחינ רתוי םיהובגה םינפואל
 ביסה ךרואל זזוקמ תוחינה שרפה .רתוי ךומנ רדסמ תוטשפתהה
 יבגל עובק תוחינ-ןייפוא גשומ ךכו םינפואה ןיב דומיצה ידי-לע
 -יאנת תא רידגהל בושחש שגדומ תינכטה תורפסב .ןותנה ביסה
 .תוקיודמ הדידמ-תואצות לבקל ידכ רודישה
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 (רטמ -וננ) לג ךרוא

 .שידח הקיליס ביסב לגה ךרוא לומ תוחינה ןייפוא -- 6 רויצ



 םכופ רודכ

1 

 .ללוכ תוחינ תדידמל ךרעמ -- 7 רויצ

 ילעב םיביסב ןה) תוטשפתהה ןפואב היולת תוחינה תדידמ
 .(יבלש הריבש-םדקמ ילעב םיביסב ןהו גרודמ הריבש-םדקמ
 רתוי הוכג רדסמ םינפואהש אצמנ ועצובש תודידמב
 .רתוי לודג תוחינמ םילבוס (תולודג אובמ-תויוזב םיררועמה)
 -תואצות לבקל ידכ רודישה-יאנת תא בטיה רידגהל שי ןאכ םג

 רויצ םג האר) האבה הרוצב תעצובמ הדידמה .תוקיודמ הדידמ

07 

 ןרק לש תדקוממה הדוקנה תועצמאב ביסה-הצק תא םירת
 ,בשחמ י"ע םירקובמה (205ןו₪גסחסזפ) םימקממ תרזעבו רזיילה
 תועצמאב הציפנה-תוחינ תאו ללוכה תוחינה תא םידדומו

 תוחינה .ןוקיליסמ רוא-יאלגו (1ת(6קז9זנחפ 5קת616) םכוס-רודכ

 רודכה זכרמב ביסה אצומ תא םימשש ךכ י"ע עבקנ ללוכה
 -הצק רשאכ ,ביסה ךרד רבעומה קפסהה תא םירדומו םכוסה
 דדמנ תוחינה .אובמה רזייל ינפ-לע רבוע ביסה לש אובמה

 לש אובמה הצקל סחיב ,אובמב רואה-םתכ בצמ לש היצקנופכ

 -רודכ ךותל םינוש םינוויכב רזופמה רואה תא טקלל ןתינ .ביסה

 ןב פילס
 'מ וסס

 ןב לילס ןב לילס
 'מ וסס

 ץרוחמ הצק

 הדלפ רוניצ
 לש יםינפ רטוק לעב

 שטניא 6

 .ןמזה-רושימב תורזחה תדידמל ךרעמ -- 8 רויצ

 לכל (היבוקה וא) רודכה תרבעה י"ע ,תרבוצ-היבוק וא ,רבוצ
 םא ,הדידמל תנתינ ךרואב רזופמה רואה לש ותולת .ביטה ךרוא
 ללוכה תוחינה ןיב שרפהה .תוחינה לש ךרואב ותולת העודי
 .הגיפס בקע תוחינה אוה -- רוזיפה ידי-לע םרגנה הז ןיבל

 -רושימב יטפוא תורזחה דמ תועצמאב) היינשה הטישה ₪
 ביסה ךרוא םע תוחינה תונתשה תא םג דודמל תרשפאמ (ןמזה
 לש ןותנ ךרואב קר תוחינה דדמנ הב ,תמדוקה הטישל דוגינב)
 רזחומה רוא לש וחותינ לע ןאכ תססובמ הדידמה .(ביסה
 ןוויכב קפוד ביסה ךותל םיריבעמ .ביסה ךותב תינורחא
 לגה תרוצ .(8 רויצ האר) יגוויכ דמצמב שומיש ךות ,ינמודקה
 ידי-לע תדבועמו יטפוא יאלג ידי-לע תטלקנ רזחומה רואה לש
 (רזחומה קפסהה לש) ןמזב-תולתה תא ךופהל ןתינ .םכוס
 -תוטשפתה תוריהמב ותלפכה י"ע תאזו ,ביסה ךרואב תולחל
 קר השיג תשרדנש ךכב תונורתי וז הטישל .ביסה ךותב רואה
 תוחינה תעיבק .ותוא ךותחל ךרוצ ןיאו ביסה לש דחאה והצקל
 דודמל ןתינו (הנטק הרדגה-תאיגשל טרפ) הדיחא איה וז הטישב
 -ידספה תא ןכו ביסב םימגפ וא םירבחמ לש םמוקימ תא
 .םהלש בולישה

 (ההשמה-תוויע) הציפנה תדידמ

 .ההשמה-תוויע תעפשה לש םלשומ יתומכ חותינ השענ םרט
 ןיבל ביס ןיב הלבקה תושעל ןתינ ,רבסהה תא טשפל תנמ-לע

 תייצקנופ ידי-לע וא קפודל ותונעיה ידיי?ע ןייפואמה ןנסמ
 .ולש תרוסמתה

 יאנתב ,םייתרפס םימושייב ההשמה-תוויעמ םלעתהל ןתינ
 ,ביסה לש קפודה-תונעיה בחור לש (א15) יביטקפאה ךרעהש
 .םיקפדה ןיב חוורמה עברמ ןטק היהי

 -רושימב ןה ההשמה-תוויע תדידמל תוקינכט רפסמ תומייק

 לעב רזייל
 סרזומ קפוד

 םכוס
 םסא-סגז



 הקיטפוא
 הקינורטקלא

 .ההשמה-תוויע תדידמל ךרעמ -- 9 רויצ

 ספה-בחור" ,רדתה-רושימב .ןמזה-רושימב ןהו רדתה
 ןונפאה תפונת הנטק וב ןוננפאה רדת אוה "ב"ד 3 לש
 .ךומנ רדתב ןונפאל האוושהב ,ב"ד 3-ב תטלקנה תיטפואה

 (תוינשרננב) םיקפדה רוזיפ תא עובקל שי ןמזה-רושימב
 תא סחייל שי םירקמה ינשב .רצק קפוד רדושמש העשב
 .דדמנה ביסה ךרואל האצותה

 :ההשמה-תוויע תדידמ לש םיגוס ינש ראתנ ןלהל

 ,ןמזה-רושימב הדידמ יהוז -- ללוכה ההשמה תדידמ ₪
 דיחי קפוד וב רבוע רשאכ ביסה לש קפודה תונעיה תדדמנ הב
 -ךרעמב שומיש ךות .םינוויכה ינשב רוזחו-ךולה וא דחא ןוויכב
 ביסה לש דחאה והצקב קפוד םיקירזמ 9 דויצב ראותמה דויצה

 :רמאמל תורוקמה

 8) תשקסזו 0/7 106 קוו[ פזצ [ו/סזאתפ-/07 -
 םטזסק6בה (007ק6ז80ו0ם 3ח6 (ס0ז6ומ3000מ ומ 866 6 %

 5616ה11866 8ח6 16081681 16568160, 0601260 5.
 9) ק. קס|פתטא -- עופ6ז-00כ0ו6 (0סחוחומח!סםוסח - 7

 קזטפ6ת[ תו גוג -- 1616קםסהַע עץ 24, 8.
 10) ךלצוותא | 0ק000| | 00חוחטתםו0ח | 8ע₪85 -

 ך666ס חונה 680005 01. 12 0. 11, (סטשח[פ0 8.
 11) דס. 618!סז6ה21 - 002000[ סות 8
 םח₪ 190ח0וספע -- 1867 (0קווספ - 100666108 0 6

 [1םםש, צוע 8.
 12) דג. םקק6פ, 1.0. 0206] 806 %.0. 480 - 6
 קוו[ (סחותווגתוסם(וסמצ -- קזסס6601הַקב 0 26 1

 106 (0ח(606006, 11806 25.
 13 6.0. 53ה608ה%א -- [/ק6ז 000016 6 סחוחווגתוס0[!סח - 4
 50כ6ע -- 160068]| 00חוהוטתו630008 0[. 50 0. [,

.15 
 14) ג... דצה65 - /1605ו7וחַק 1.055 זה 00100[ 11 06זצ -- 11

 1 3ססז0(3זו65 66070, /0ע6ח1 6" 2.
 15) ל.  םץוגהפבא| במ ם.%8\.0. [הקזגה - | תופו]

 7'זםה5חוו5פו0סה 8עפ(שוחפצ -- 155 161660 הוחוטת 69105,
.4 50765 

 תושעל ןתינ .בחרתהש אצומה-קפוד ינשה והצקב הלגתמ זאו

 םלוא ,תושדע תועצמאב ונממו ביסה ךותל רואה דומיצ תא

 תורישי ביסה תא םירבחמ םא רתוי תובוט תואצות םיגישמ
 רחאמ רודישה-יאנתמ תעפשומ קפודה-תונעיה .יאלגלו רוקמל

 תוטשפתהה ינפוא ןיב הייגרנאה גוליפ תא םינשמ הלאש
 לעב רצק ביס דדמנה ביסה םוקמב םירבחמ ןכמ רחאל .םינושה
 דואמ םירצ רוא-יקפוד וכותל םיקירזמו ,עודי ההשמ-תוויע
 תא םידירפמ בשחמהו ריהמה יאלגה .הובג איש-קפסה ילעב
 השק וז הטיש .עודיה ביסהו דדמנה קיסהמ ולבקתנש תואצותה
 תנמ-לעו ,דואמ םירצק םיביס דודמל םיצור רשאכ עוציבל

 םימעפ רפסמ קפודה תא ריבעהל ןתינ ,רתוי ךורא ביס תומדל

 דויצ שורד ךכ םשל) םינוויכה ינשב ביסה ךרואל בושו-ךולה

 .(ןאכ וגיצנ אלש ,הנוש

 (או003! [כ:ק6זפוסח) ןפואה תציפנ לש תדרפנ הדידמ 6

 ,רמוחה תציפנ תעפשהמ תומלעתה ךות תעצבתמ וז הדידמ --
 הדידמל תוטישה תחא .הלועמ רמוחמ רצוימ ביסה רשאכ תאזו

 ,םינוש לג-יכרוא ינש ילעב רזייל-יקפוד לש םתקרזה איה וזכ
 .תוטשפתהה-ההשמ לש ןמזה-שרפה תדידמו

 םוכיס

 .תכבוסמו השק םייטפואה םיביסה ינותנ לש הדידמה תייעב
 תויעב .ם"יסיסבה םילוקישהמ קלח קר ושגדוה הז רמאמב
 תוחינה תולת ,סיסבה םוחת לש תויראיניל-יא ןה תופסונ

 -דויצ לש תודיחאה"יא ,דדמנה ביסה ךרואב ההשמה-תוויעו
 ןניא תולבקתמה תואצותה ךכמ האצותכו ,דועו יוצמה הדידמה

 ךא תיעוצקמה תורפסב הבחרהב ונודנ ולא תויעב .תוהז דימת
 .הז רמאמ תרגסמב ןהילא סחייתהל לכונ אל

 1) 1סתה %3ה6 - /ו06ז-0קוו6 000165 ססחוק6ו6 שוות וש
 תת0(6ע5 םח₪ 0200 -- 1009896 10 טו ] עס[. 22 0.

 הע 9.
 2) ם6קבז 73הַפ - קוו[ 6 סזוזחוגתוו6םוזסה וו
 621055 110ז- [/םע6ש111605 -- 16160גהא6אח 0% 05.
 3) א.ס. <30 םת0 או. 01!ו6ז - /067-0ק1ו6 5עפו0חו ןח
 תצומעס ך0(6ס0 ותה(6010ת 90[06 ז85 -

 ד660|6 חוט 8005 0[. 11 0. 4, 4 7.
 4)  או.א. םבזחספאו םח6 5.12. 650166 -- //(905ו

 1פ6ז (0קווספ -- ז006600הַק5 0[ (1ח6 5 01. 66 4,
 קו 85

 5) 1088 קי צה -- [ל6ז-0ק110 00 וס 5/5/0715 -
 4 (כעסזעושוע -- 161600 וחטהו680ח5 1/0[. 12 0. 9,

: "50/0710 
 6) 1. אווטשוח(סז -- 00011001 .5ע6(5חופ [סז 6 סחוזווח[001105 -
 ,4 5/0105 ת6קסז] - 0 וטו עץ

 6 אס. 1, .1םחווםזלע 9.
 7) םסז. ץתווק [. קגהו6ז - 00/0765 סח וגח0םו6ח(015 0[

 סקווסם| | סחוחות(60[ו0ח 7-- | 96] אווח!5(זו
 (סחוחוטהו6ה 0 066 0 6 61 5616ה056, 0
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 תרוועקהו תרושעקה יניוול

 לארשיב בא-יתבב סנכוי בורקב
 .סולשתב היזיוולט - שדח תוריש
 הייוולט וא) סולשתב היזיוולטה
 היייוולט לע תנעשנ ,(םייונימל
 .תיניוול תרושקתו סילבכב

 ןהמ ,תרושקת ןיוול והמ

 סינייפאמהו תויוחתפתהה

 ןתינ ךיאו סאה ,ולש סייגולונכטה

 יכרוצל תרושקת יניוולב שמתשהל

 סינותנ ,היזיוולט תוינכות תרבעה
 דאמ ההובג תוכיאב עמשו
 רפסמ הלא סיריבס סיריחמבו

 .ןהילא סחייתמ רמאמהש תולאש

 תרושקתה יניוול תוחתפתה

 סיכפוה סהב שומישה תובחרתהו

 ,.םימשב הדובע תונחתיל סתוא

 ,בותינ ןוגכ םידוביע םג תועצבמה

 קפסה ךירצמה רבד ,"וכו גותימ

 סילודג לקשמו סידמימ ,רתוי הובג

 .( יא רויצ) רתוי

 תוטשפתה ןמז תא רצקל ידכ

 ןיוולהמו ןיוולל עקרקהמ תותואה

 תוקינכט תוחתפתמ ,עקרקל הרזח

 יניוול ןיב רישי יטפוא רשק לש

 .(.ב .רהיצ) ללהחב תרושקת

 תיניוול תרושקת תוחתפתה

 תוחתפתה סע דיב-די תכלוה
 בורקבש ךכ ,תיתרפיסה תרושקתה
 ,סישדח סיתוריש יונמה תיבל ועיגי
 ןיוול תועצמאב ההובג הלכשה ןוגכ
 ,סיסרוקב תוכז תודוקנ תלבקו
 עוציב ,בשקותמה תיבב הדובע
 סיתורשו תויאקנב תוקסע
 .דועו םישדח סיקווישו

 היניוול
 תויוחתפתה
 תיניוולה תרושקתב

 ינוידיבה עדמה רפוסו סדנהמה 1945-ב
 שזחמו ם55 \/סא- ןיזגמב בתכ קראלק .ס רוטרא
 "ראה רודכל רבעמ םירסמימ' לע רמאמ 15
 ריבסמ אוה ובו (םאדווגותפדהוג[ 51 +5)
 וקל ליבקמ ילגעמ לולסמב אצמנה ןיוולש

 -כ לש קחרמבו ץרוראה-רודכ לש הוושמה
 הפקה םילשהל לוכי ,וזכרממ מ"ק 0

 -רודכ בוביס סע תינמז-וב ,תועש 2% ךשמב
 ,רמולכ .(םורד-ןופצ) ולש ריצה ביבס ,צראה

 [ התואב הענ ץראה-רודכ לע יהשלכ הדוקנ

 ךכו תרושקתה ןיוול ומכ תיסחיה תוריהמה

 העובק הדוקנב דמוע ןיוולהש סשורה רצונ

 יניוול 3-ש בתכ קראלק ןכ-ומכ .עקרקה לעמ

 םהל ארק אוהש)  ,הלאכ תרושקת

 היגרנאה תא סילבקמה ,(650%אההסאגפצ
 -רודכ לכ תא תוסכל םילגוסמ ,שמשהמ סהלש

 לע עיפשמ ןיוול לכשכ ,(1 "סמ רויצ) ראה

 ."לגר-ךרדימ' ארקנה רוזא
 סקוהש ,ואח151 ןוגראהש רחאל ןכאו

 -ול עיפוהל וליחתה ,הלועפב ליחתה ,1964-ב

 .תרושקת יניו

 | ישה ,תרושקתה יניוול תעפוה תליחתב

 | .היזיוולט ירודיש רובע רקיעב היה סהב שומ

 ןוגריאה לש ןושארה תרושקתה ןיוול ,1965-ב

 ןאז:תא4גדדסא- תיניוול תרושקתל ימואל-ןיבה

 1. ד[ ם60א1אוטא16ג71085 - 541611.ח5 0864-

 וא) 51 צ 888 ארקנש ,(אז2גהסא) אד ד

 -יוולה תרושקתה ןדיע תא ךנח ,(ואזמ154ד 4

 היה ותועצמאבו ג-ק 38 היה ולקשמ .תיני

 ןבל-רוחשב דחא היזיוולט ץורע ריבעהל ןתינ.

 .ןופלט יצורע 240 וא

 תרושקתה יניוול תוחתפתה
 ולכוי האבה האמבש ךכ לע העיבצמ
 לש לקשמל עיגהל תרושקת יניוול
 ויהיו ללחב ובכרוי םה .ג"יק 0
 יצורע ןוילימ 5 ריבעהל םילגוסמ
 -הגיג 80 לש םירדת סוחתב ןופלט

. / 

 0 נוויל נוט

 תוחחתפתה ורבע תרושקתה יניוול זאמ
 תרושקתה ןיוול רגוש 1985 תנשבש ךכ ,תובר
 3 לעב ,ג"ק 2,016 ולקשמש ,םאחמ[5אד צ 4
 -ו ןופלט יצורע 15,0007ו היטוולט יצורע

 4 לעב ,1986-ל ןנכותמ היהש תאזוו5ד יז
 .ןופלט יצורע 33,000-ו היזיוולט יצורע

 ,אחמ1547 לש תרושקת ינייוולל ףסונ
 -ושקתה יניוול כ"-הסמ שילש ינשכ סיווהמה
 -ייוסמ סירוזאל םיכיישה סיניוול סג שי ,תר
 1983-ב) :הפוריא.רובע םאזט154 :ןוגכ סימ

 ,מ-הירב ורבע זאד:ת5?שדאזא ;(ןושארה רגוש
 ;תפרצ לש (1 )1979 סוקלט ;(1971) "וכו היכ'צ
 (האושת16גא 54160%0) 6 ;ודוהל ךיישה זאפגד
 תוטסמפ ,ססא(5ד ,,(מפד מתא שא[סא) פדה
 -ושקת יניוול םיווהמו ב-הראל םסיכיישה דועו
 .םייצרא-םינפ םישומישל תר

 לע העיבצמ תרושקתה יניוול תוחתפתה

 עיגהל תרושקת יניוול ולכוי האבה האמבש ךכ

 ללחב ובכרוי סה .ג-ק 50,000 לש לקשמל
 ןופלט יצורע ןוילימ 5 ריבעהל סילגוסמ ויהיו
 .<רה-הגיג 80 לש םסירדת סוחתב

 םיאצמנה תרושקת ינייוול הועולש - 1 יסמ רויצ

 לכ תא תוסחל םילגוסמ קראלק רותרא לוע לולסמב

 ץראה רודכ

 יניוול ינש ןיבש תיווזה תנטקה ,ןכ-ומכ
 ,2"-ל ךכ-רחאו 3"-ל 4-מ םיכומס תרושקת
 .ללחב תינמז-וב תויהל סיניוול רתויל רשפאת
 שומישל סירקחמ םיעצבתמ הרטמה התואל
 לולסמב ,לגורקימה סוחתב (או88%085) יאר'ב

 .סיניוולהמ ךומנ רתוי

 הנשי ללחה ירזגימב תוחתפתהל ליבקמב

 לעש תונחתה רזגימב תיגולונכט תוחתפתה סג

 -גוסמה רתוי תונטק תונטנא :צראה רודכ ינפ
 -דמב תונווכמו תורצ רתוי תומולא טולקל תול
 5 לש רטוק תולעב תונטנא ולכוי דיתעב .קייו

 .הנטק ץרא לש תרושקת יכרוצ קפסל דבלב 'מ

 םיינכט םיגשומ רפסמ

 ויה סה תרושקתה יניוול תעפוה תליחתב
 ,רומאכ ,סלוא .םימשב לגורקימ ירסממ קר
 .רתוי הברה רשפאתו תרשפאמ תוחתפתהה
 רפסמ תועצמאבש וחיכוה לב תודבעמ תרבחב
 תולעבו ,העונת רתוי ריבעהל רשפא סיניוול
 .תיעקרק תרושקת י"ע רשאמ ,רתוי הכומנ

 תרושקתל ץוחנה לגורקימה דויצ ךכ סשל

 .- ב ירי "ממ ₪5 ב חח4ה ההד ה



 רתוי לודג קפסה לעב תויהל ךירצ תיניוול
 הבש ,תיעקרק לגורקימ תרושקת רובע רשאמ
 -רשקב ךרוצה בקע לבגומ ילמיסקמה קחרמה
 .צראה רודכ תוימומקע ללגבו יריווא וקב ןיע

 :דדגאפ>סאפ85* סיבישמ שי ןיוולה לע
 םיריממ ,םתוא סיריבגמ ,תותוא סיטלוק ולא
 -דשמו ,רתוי םיכומנל סיהובגמ םירדתה תא
 םירדתה תרמה .עקרקה לא הרזח סתוא סיר

 לע םיקזחה תותואה תעפשה עונמל ידכ הצוחנ
 -ולה לא עקרקהמ סיאבש םישלחה תותואה
 .ןיו

 לודג אוה תיניוול תרושקת לש ספה"בחור

 תא סויכ שי םייטפוא םיביסל קרו ,דאמ
 -דת ימוחת 3 סימייק .סתוא ריבעהל תלוכיה
 שי סהמ דחא לכלו ,תרושקת יניוול רובע סיר

 :תודחוימ תונוכת

 (602 6-םגאפ ארקנה סירדתה סוחת .1

(40₪42. 

 אט-פגאפ ארקנה םירדתה םוחת 2

((140112/120112). 

 אג-פגאפ ארקנה םירדתה סםסוחת 3

(300112/200132). 

 ילעב ,זתפאזפ תרושקת יניוול םג סימייק

 .דחיב אט-8גאסדו 6-פגאס

 וישכע דע וספת 6-8גאפ תרושקת יניוול

 סילולסמה לכ טעמכו ללחב סוקמה בור תא
 .םידעוימ וא רבכ סיסופת

 תותואה תוטשפתה םירדת לש הז סוחתב

 רוזא םתועצמאב תוסכל רשפאו הריהמ איה

 תא השילחמ תוטשפתהה ,תאז סע דחי .לודג
 הזו הנממו עקרקה לא םסיעיגמה תותואה
 .עקרקה לע הטילקה תונטנא תא רקיימ

 תוטשפתה לש תובושחה תונוכתה דצב
 ךרד סריבעהל תלוכיהו תותואה לש הריהמ
0 

 וחיכוה לב תודבעמ תרבחב
 רשפא םיניוול רפסמ תועצמאבש
 תולעבו ,העונת רתוי ריבעהל
 תרושקת י"ע רשאמ ,רתוי הכומנ
 .תיעקרק

 סו 0 8 יש כ 3

 םג הז סירדת סוחתל שי ,לפרעו סשג תופיט
 שחרתמ יעקרק לגורקימ רשקש ןוויכ ,ןורסיח
 תופיפצל םרוגה רבד ,םירדת סוחת ותואב
 םיבושחה םיינוריעה םירוזאב דאמ הלודג
 .הארשהל הנכס תמייקו

 6--ב תויעקרקה תונטנאה ,הז ןיינע ללגב
 -רדנו םירעהמ תוקחורמ תויהל תוכירצ 8גאס
 -קי םייעקרק לגורקימ יצורע וא םילבכ סיש
 .םישמתשמה סע רשק רוציל ידכ סיר

 תותואה תוטשפתה ,אט-פגאפ יניוולב
 ,רתוי תוקזח ךא תורצ (85גא5) תומולאב איה
 .הדוקנל-הדוקנ רשקל דואמ םימיאתמ םהו

 -סח שי אט-8גאפדל ,6-8גאפ-מ לידבהל
 ןכלו םייעקרק לגורקימ יווק תארשהל תוני

 תונחתל םינווכמ תויהל םילוכי םירודישה
 .(2 "סמ רויצ) םירעה יזכרמב תואצמנה עקרק

 -רקה ינפ לע הטילקה תונחת הז סוחתב
 ,תורקי אלו תיסחי תונטק תויהל תולוכי ,עק

 -זח סה ןיוולה ןמ סיעיגמה תותואהש ןוויכ

 םמע ואיבה אט-5פּגאפ תרושקת יניוול .םיק
 הטילק תוחלצ תועצמאב תיניוול תרושקת

 -משמהו סיתבה תורצח וא תוגג לע תואצמנה
 .תויטרפ תותשרל םג תוש

 תושיגרה איה הז םירדת סוחת סע היעבה

 תונחת יתש .םיקרבו םיקזח םימשגל הברה
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 רפסמ לש קחרמב תואצמנה תויעקרק הטילק
 -יבס שיש ינפמ ,וז הייעב רותפל תולוכי מ"ק
 הנייהת ,תינמז-וב ,דחי ןהינשבש הכומנ תור
 .הלאכ תוערפה

 .השידח רתוי היגולונכט הניה א4-פגאס
 דוע בר קוידב ןווכל רשפא הז סירדת םוחתב
 -תל רשפאל ךכו ,רודישה תומולא תא רתוי
 .רתוי תולוזו תונטק תויהל תויעקרק תונח

 -יול תרושקתל תרבוגו תכלוהה השירדה
 שומישל הנימאו הנימז השיג תשרוד תיני
 תיללכ השירד יהוז סצעב .תרושקת יצורעב
 -יול תרושקתב לבא ,תפתושמ תרושקת ךוותמ

 ללגב רתוי תבכרומ איה הייעבה תיני
 רוזאב םירזופמ דחא רדנופסנרט ישמתשמש
 .דזומ לודג יפרגואיג

 -וטורפ ןוגכ ,תונוש השיג תוטיש תומייק
 תיארקא השיג רשפאמה 410% תרושקת לוק
 ינש ןיב תושגנתה שי סאו (תגאססאו 460₪55)
 תמייק .רודישה לע רוזחל סיכירצ ,םישמתשמ
 ;הנחת לכל ןמז יחוורמב הקולח תטיש םג
 דאמ םיריהמ סימדומב ךרוצ שי תאז הטישב
 .הובג בצקב סינותנ ריבעהל ידכ

 תוליעיב תלצנמה - רתוי השידח הקינכט

 תרוש ו שומישל האוושהב
 ,מ"ק 1000 לש ךרואב רוכש יעקרק
 הריזחמ תרושקת ןיוולב העקשהה
 רזחהה .םייתנש ךות המצע תא
 ךווצ שי סא ריהמ רתוי אוה
 רפסמל סינותנ לש ינמז"וב רודישב
 .ושפאמ ןיוולהש םישמתשמ לשבר

 תמדוקה הטישה תמועל ןמזה תא רתוי ההובג
 ןיא םא וליפא הנחתה תושרל אצמנ ןמזה הבש
 דזאופ) ןמז בחרמ תלבק הניה - רדשל המ הל
 דודי תאז הקינכט .השירדל םאתהב קר (5וסד
 םיצא4אווסג[. 4:106-) תימניד הקולח סשב הע
 ?הפ110-) תיטטס הקולח תמועל ,(אזזסא

 .(6 ג דדסא

 סירחאה םסינייפאמה ןיב
 :ריכזהל רשפא ,תיניוול תרושקתל

 םיבושחה

 ?אס?46אדדסא סמו-) תוטשפתהה תייהשה <
 -שילימ 270 איה ןוויכ לכל תותואה לש (גצ

 .שדמ 540 כ"הס תרמוא תאז תוינ

 אל רתויו רתוי תשמשמ ,תיניוול תרושקת
 -תנל סג אלא היזיוולט ירודיש תרבעהל קר
 ךרוצ שי םימעפל ,סינותנ סיריבעמשכ .סינו
 הנמה תלבק לש (אסאאסשז.םססאומאד) א6%-ב

 תרדשמ הנחתהש ינפל הנוכנ הרוצב (?46א87)

 .האבה הנמה תא

 רפסמ) דחופסטסתוח-ה תא ןיטקמ רבדה
 ,(סייוסמ ןמזב תואיגש אלל סירבועה סיטיבה
 -ודל) 40א-ל םיכחמ ןמזהמ תיצחמכש ןויכמ
 םישמתשמה מבי יבשחמ לש הרקמב אמג
 .(856 לוקוטורפב

 הייולת יתלב איה תיניוולה תרושקתה תולע <
 םילוכי םיבשחמ ינשש תרמוא תאז ,קחרמב
 םהינשש יאנתב קחרמ לכמ סהיניב רשקתהל
 .ןיוולה לש לגרה ךרדימב םיאצמנ

 רבדה סא תורודשת דדוקלו ןיפצהל רשפא <
 . .ץוחנ
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 ןוסחפ
 [866ק1וסח

 י?כל םידיינ ךייוול יתוריש - ןילוע - 4 סמ רויצ

 העונתבש םילכה ןיב ריוי רוק םירופאמ הרובחת

 ךיירולה לוע הטמ רק הלעמ -וק תועצמאב

 םיטביהו תויולע
 םיילכלכ

 תדיריל ואיבה תויגולונכט תויוחתפתה
 דחא ץורעל השיג הל שיש עקרק תנחת .תויולע
 300,000 דע 200,000 ןמזמ אל דע התלע ןיוולב
 םיריחמה תא ודירוה תושידח תוקינכט ;רלוד
 :רלוד 100,000-מ תוחפל

 שפמצ) 541 ,רתויב השידחה היגולונכטה
 תשמתשמ | (5א/ג1  תתךתמ דתו
 אוה ריחמהו 'מ 1.2 רטוק תלעב עקרק תנחתב
 .רלוד 5000-מ תוחפ

 -בעה תרשפאמה היגולונכט איה 541-ה
 ךכ ,דבלב תוכומנ תויוריהמב קר םינותנ תר
 -דומב שומישל יקלח ףילחת קר הווהמ איהש
 .ןופלט יווק ךרד סינותנ תרבעהב סימ

 יעקרק תרושקת ןקב שומישל האוושהב
 ןיוולב העקשהה ,מ"ק 1000 לש ךרואב רוכש
 .םייתנש ךות המצע תא הריזחמ תרושקת
 רודישב ךרוצ שי סא ריהמ רתוי אוה רזחהה
 םישמתשמ לש בר רפסמל סינותנ לש ינמ%-וב
 .רשפאמ ןיוולהש

 וא הריכמ תרזעב סיכסוחש סינוגרא םנשי
 תרכשהו סהלש עקרק תונחתב שומיש תרכשה



 רתוי סינוגרא/תורבחל ןיוולה לע םיצורע

 . 'ג דצ םיווהמה םינטק

 וניה תיניוול תרושקת לש לודג ןורתי

 .שמתשמה לצא עקרק תנחת תנקתה תולק

 5.8.8.-ה הניה תפסונ תיגולונכט תוחתפתה

 םישמתשמה (54ד51175 8058655 5צ5דא(9)

 הטישב םידבועו 0 14022 סירדתה סוחתב

 ישזסמפגאפ םוסה41) בחר-ספב תיתרפיס

 .((אד0א סא
 תונומת ריבעהל ןתינג ,הלא םינייול תרזעב

 ילעב םינוגראל סיליעי דאמ םהו סינותנו
 .דאמ ההובג סינותנ תרובעת

 2400 ןיב הענ םינותנה תרבעה תוריהמ

 ,224 ,112 ,56 לש תינוגניב תוריהמ ךרד שדלס
 תוהובג תויוריהמל דעו ,שדלס יפלא 896 ,8

 -הדוקנ תרושקת תורשפא .ש"לס ינוילימ לש

 -רדנטס יפדלע תינוויכדודו תינוויכ-דח הדוקנל
 הברהל הדוקנ ןיב רשק ןכו םיאקירמא םיט
 .(3 "סמ רויצ) תודוקנ

 כגדג אפתאספא) סאפ ארקנה תורישה
 3.6 רטוק תולעב תנטנא תרזעב ןתינ (565
 דסאג הטישב סיצורעל השיג סע "מ 4.7 וא מ
 .(רדאוש ם1שו5זסא וה דדקז.ם 466555)

 םישדח םישומיש
 תינייוול תרושקתב

 רשק קפסל תיתלחתהה הרטמל רבעמ
 - םיימי-תת םילבכל יביטנרטלא - יתשבי-ןיב
 תרבעהלו היטיוולט ירודיש |,הינופלטל

 -וחתל הבחרתה תיניוולה תרושקתה ,סינותנ
 :םישדח םימ
 -וכמו תויאשמ ,תובכרל תיתשבי תרושקת <
 .תוינ
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 ןוגכ ,םינותנ ףוסיא תוכרעמל תרושקת +
 .היגולורואטמ
 תרבעה ןוגכ ,םיבשחמ-ןיב סינותנ תרושקת <
 -ועת תורבח יפינסו םיקנב יפינס ןיב סינותנ

 .הפ
 -וצמ תעב הארתה תוכרעמו סוריח תרושקת <
 -צופתה ,המדא תודיער :ןוגכ תימואל-ןיב הק
 ."וכו תופוס ,םייניערג םירוכ תוצ
 .סיסוטמל תרושקת <

 .םיה בלב טפנ חודיק תנחתל תרושקת <
 .דועו
 המיאתמ תינייוול תרושקתב שומישה

 -חורמ סירוזיאב תרזופמה הייסולכואל דאמ
 תרושקת יתורישמ תינהנ הנניא רשא סיק
 .סיילנויצנבנוק

 -יפב הנורחאל סיעקשומ םיבר םיצמאמ
 תרושקת יתורישב סשויתש הייגולונכט חות
 ליזוהל ןתינ וז הרוצבש איה החנהה .םסינותנ
 -ידב תרושקת תמועל תורישה ריחמ תא דאמ
 .רוב

 דויצ לש סופיטז-בא חתופ הנורחאל
 ארקנה ,םינייוול תועצמאב סינותנ תרושקתל
 תכרעמ לע לועפל דעוימ אוה .65דגאסגפאע
 ג-"מ לידבהל ,1אא(ג854ד ןוגרא לש סינייוולה

 שלוח ואא48541 ןוגראה) .םייקה 5זגאפגפס
 סיסונייקואב תוטש תוינוא ןיב תרושקת לע
 יוסיכ תקפסמה סיניוול לש תשר ללחל רגישו
 ,ןופלט תרושקת רובע ,םלועה לכב יטוחלא
 ןיבל תוינוא ןיב היפרגלטו םינותנ תרבעה
 .(צוח תונחת

 - העונתב םסידיינ ןייול יתוריש - "ןילש*
 ןופלטדוידר לש תוריש תבחרה ןיעמ סיווהמ

 יבחר לכב סירוזאל ,לבגומ רוזאל דעוימש יאת

 .םלועה

 תרוצב םיאתל סירוזאה תקולח סוקמב
 ,יאתה וידרבש (אסאפצססאא) שבד תלח
 רדהמ סע קר דואמ בחר יוסיכ חיטבמ ןזלשה
 רויצ) ירנויצטסואיגה לולסמה לע (פקמגדפמ)

 .(4 'סמ

 -עהל ןווכמ הלחתהמ היהי ן"לשש סיפצמ
 ,תירשפא איה רוביד תרבעה םג .סינותנ תרב
 יפלא המכ קרש ןוויכמ ,ידימ הרקי לבא
 צורעמ תוריש לבקל םילוכי ןופלט ישמתשמ
 םישמתשמ יפלא תואמ תמועל ,דחא ןייוול

 .םינותנ תרבעהל דחא ץורע לצנל סילוכיה
 בכר ילכ ,סינותנ תרבעה רובע ,ךכל ףסונ

 ,גגה לע דאמ הנטק הנטנא סיכירצ העונתב
 רטמכ לש הנטנאב ךרוצ היהי רוביד רובעשכ
 .דחא

 -יש סע דחי בזהראב דובעל ןנכותמ ןזלש

 010841. קספתדסאזאס ,6.2.8.) יללכ רותיא תור
 1990-ב קר הארנכ הלועפל סנכייש (5צדמא

 סירבוחמה ן-לש יטלקמ תא .הנגהה דרשמ יזע
 .רטמ 100 לש קוידב רתאל ןתינ היהי 0.5.זל

 -רחסמ סישומיש םג לבקל הלוכי הטישה
 רשק רוציל םיכירצש םילעפמ :המגודל ,םיי
 .תונוש תונידמ ןיב אצמנה העונת ילכ םע

 האיבה םייטפואה םיביסה תוחתפתה
 -תתהו תיתשביה תרושקתה לש הבר הלזוהל
 -המ איהו םינותנו היזיוולט ,הינופלטל תימי
 .תיניוולה תרושקתל הרחתמ היגולונכט הוו
 חתפתת סהבש םיירקיעה סינוויכה דחא ןכל
 -וגל תרושקת יתורש וניה תיניוולה תרושקתה

 סשש (סיסוטמ ,תוינא ,תוינוכמ) העונתב סיפ
 תרושקת ןכו ,תיטוח תרושקת תתל רשפא-יא
 .היסולכוא ילד םירוזאל
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  תרוועקה יניוול
 יניוול חרוועקתו
 ונרוזאבו ץראב בצמה - זז קלח

 ללכב תרושקתה רופישל המגמה תרגסמב

 תרושקתה ,טרפב תיצרא-סינפה תרושקתהו
 ירודיש רובע ליעי ןורתפ הווהמ תינייולה

 -מב) חווט תוכורא תוחיש תרבעה ,היזיוולט
 תרושקתו (ול המלשהכ וא ,ימי-תת לבכב סוק

 .סיבשחמ
 תילארשיה תונותיעב תועדוהל סאתהב

 תועצמאב ,ללחל רדשל תוינכות שי לארשיל

 ףוסב ,'2 סומע"ו "1 סומע' :תרושקת יניוול

 .1993 תנש תליחתב וא 2
 תויברעה תונידמה ,תונכשה תוצראה

 4848541) "טסברע' תרושקת יניוול רבכ ורגיש

 - ₪48 51 1ודמ 6ס0אאוטא[64דזסא 0804אז-
 סרוזאב תרושקתה תא רפשל ידכ (24%ןסא
 הקחדנ תיעקרקה תרושקתה תאז תמועלו

 .ינשה סוקמל

 תינייוול תרושקת
 תיצרא םינפ

 ,הלשמ תרושקת ןייוול היהי לארשילש דע
 (םירדופסנרט) םיבישמ השולש הרכש הנידמה
 .'צ טסלטניא' ימואל-ןיבה ןייוולב

 <ורע) הזה רוניצה לש תודחוימה תונוכתה
 תוגירח תויעב רותפל תורשפאמ (יצרא-סינפ
 ,שומישה תושימג ,תיללכה תשרה תפיקע ןוגכ
 -שתל סילשמ יעצמאכ וב שמתשהל םסגו ,דועו
 -חורמ תודוקנ ןיב תרושקתל תיעקרקה תית
 סיריחמב ,(ןזלנ) הדוקנל-הדוקנ תרוצב ,תוק
 .('מ 1.8 רטוק תולעב הטילק תונטנא) סיריבס

 תיצרא-םינפ תינייוול תרושקתב שומישה
 ,(1983) תרושקתה דרשמ תמזוי לע ססובמ
 קיפא' תב-הרבח ומיקה קזב 'בח סע דחי רשא
 ,ץ טסלטניא' ןייוולב שומישל "תרושקת
 -ובג תונימאב הטילק תרשפאמ ולש הסירפהש
 .הה

 -תב דבועו 5 תולעמ 359-ב אצמנ ןייולה
 .((רה ינוילימ יפלא) 62 1911-ב אט-8אאס סוח

 ןמז יחוורמ תקולחב אוה סיבישמב שומישה
 וא(חאומ כזופוסא אוטוהדקום 40055) ד.ם.א.א.
 (תתפסטמאשסצ עת/ופוסא ת.כ.א. רדת בובירב
 .אח 1 הפו .םאזאס)

 8 ,שדללסמ 2 תויהל םילוכי סיבצקה
 -חורל תודוה ,דחא ץורעל שדלסמ 32-ו ש"לסמ
 .םיבישמה לש לודגה ספ-ב

 רתיה ןיב ריבעהל רשפא הז ןייול תרזעב
 אסד) 4.8.0. ןוגכ (תגצ-דצ) סולשתב היזיוולט
 ךכל ףסונ .תורחא תוינכותו (םפסא סמ
 תינוויכזוד תרושקתב םסינותנ ריבעהל רשפא

 71 סומע' םילארשיה תרושקתה ינייולל
 15-ב אצמנה ללחב סוקמ בצקוה , '2 סומע"ו
 אט.8גאס סירדת סוחתבו 8 תולעמ

 טיילטאס לרנ'ג "'בח תשקבל סאתהב

 .(ייס.סא.י'ג) "ןשיירופרוק

 ןבל-לוחכ חותיפב הרחב הרבחה ,ךשמהב

 לש תדבמ סע הזוח המתחו תרושקת ןייול לש

 תינוויכ-דח תיניוול תרושקת לש המגוד - .1רויצ
 ילגר תובקע' ימוחתב סיאפוריא םיניוול סע

 הנש התואב .(1988) תיריוואה היישעתה
 ןאירא' תיתפרצה הרבחה סע סכסה לע המתח
 וא 92 תנש ףוסב ןייולה רוגישל 'סאפסא

 ."ןאירא* רוגיש ליט תועצמאב 93 תנש תליחת
 רתוי לוזו ןטק היהי ןייולה ,הארנה לככ

 לכוי חוקל לכש ךכ ,ירלודומו ולש םירחתמהמ
 .ויכרצל ותוא סיאתהל

 ול ורשפאיש תונטנא תכרעמ היהת ןייולל

 505ו .סהלש

 6סאווטאודצ (6דצ)
 סודוש8, דס א5פ

 דוא תסדשו (אוגדצ) 5
. 58 

8 :040001 | 665 
5 

 םפאצץ
--: 80% ₪510 

 20251 גת6 11צד 21.57 00/6ז3ַש6 0

63 2 

5 
 11516 ססא

 גו
 ע

 7666ןטס
 ך6ת

 ואדם תו:
 רגב 7

 7 ב 6 2
 + עב



 רתוי םסינוגרא/תורבחל ןיוולה לע סיצורע

 . 'ג דצ םיווהמה םסינטק
 וניה תיניוול תרושקת לש לודג ןורתי

 .שמתשמה לצא עקרק תנחת תנקתה תולק
 5.8.8.-ה הניה תפסונ תיגולונכט תוחתפתה

 םישמתשמה (541011ה₪ 80588855 551ע09)
 הטישב םידבועו 6:2 19122 םירדתה סוחתב
 שופפפגאפ פוסהג[1) בחר-ספב תיתרפיס

 .(ד0 א דדסא
 תונומת ריבעהל ןתינ ,הלא סינייול תרזעב

 ילעב םינוגראל סיליעי דאמ סהו סינותנו
 .דאמ ההובג םינותנ תרובעת

 2400 ןיב הענ סינותנה תרבעה תוריהמ

 ,224 ,112 ,56 לש תינוניב תוריהמ ךרד ש"לס
 תוהובג תויוריהמל דעו ,שדלס יפלא 896 ,8

 -הדוקנ תרושקת תורשפא .ש"לס ינוילימ לש
 -רדנטס יפ-לע תינוויכ"ודו תינוויכ-דח הדוקנל

 הברהל הדוקנ ןיב רשק ןכו םיאקירמא םיט

 .(3 "סמ רויצ) תודוקנ
 סגד אשתשספא) פא8 ארקנה תורישה

 3.6 רטוק תולעב תנטנא תרזעב ןתינ (55
 דסאוג הטישב םיצורעל השיג סע *מ 4.7 וא 'מ

 .(דדאו= ס1שו5זסא אוט דוקו ם 406055)

 םישדח םישומיש
 תינייוול תרושקתב

 רשק קפסל תיתלחתהה הרטמל רבעמ
 - םיימי-תת םילבכל יביטנרטלא - יתשבי-ןיב
 תרבעהלו היטוולט ירודיש | ,הינופלטל
 -וחתל הבחרתה תיניוולה תרושקתה ,סינותנ
 :םישדח םימ

 -וכמו תויאשמ ,תובכרל תיתשבי תרושקת <
 .תוינ
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 ןוגכ ,םינותנ ףוסיא תוכרעמל תרושקת <
 .היגולורואטמ
 תרבעה ןוגכ ,םיבשחמ-ןיב סינותנ תרושקת 6
 -ועת תורבח יפינסו םיקנב יפינס ןיב סינותנ
 .הפ
 -וצמ תעב הארתה תוכרעמו סוריח תרושקת <
 -צופתה ,המדא תודיער :ןוגכ תימואל-ןיב הק
 ."וכו תופוס ,םייניערג םירוכ תוצ
 .םיסוטמל תרושקת <
 .סיה בלב טפנ חודיק תנחתל תרושקת <

 .דועו

 המיאתמ תינייוול תרושקתב שומישה
 -חורמ סירוזיאב תרזופמה הייסולכואל דאמ
 תרושקת יתורישמ תינהנ הנניא רשא סיק
 .םיילנויצנבנוק

 -יפב הנורחאל סיעקשומ םיבר םיצמאמ
 תרושקת יתורישב סשויתש הייגולונכט חות
 ליזוהל ןתינ וז הרוצבש איה החנהה .סינותנ
 -ידב תרושקת תמועל תורישה ריחמ תא דאמ
 .רוב

 דויצ לש סופיטזבא חתופ הנורחאל
 ארקנה ,םינייוול תועצמאב סינותנ תרושקתל
 תכרעמ לע לועפל דעוימ אוה .6אסגתט
 ג-"מ לידבהל ,ואאוגפ5ד ןוגרא לש סינייוולה
 שלוח ואאו48541 ןוגראה) .םייקה 5זגאסגתס
 םיסונייקואב תוטש תוינוא ןיב תרושקת לע
 יוסיכ תקפסמה סיניוול לש תשר ללחל רגישו
 ,ןופלט תרושקת רובע ,םלועה לכב יטוחלא
 ןיבל תוינוא ןיב היפרגלטו סינותנ תרבעה
 .(צוח תונחת

 - העונתב םידיינ ןייול יתוריש - ?ןילש"
 ןופלט-וידר לש תוריש תבחרה ןיעמ סיווהמ
 יבחר לכב םירוזאל ,לבגומ רוזאל דעוימש יאת

 .םלועה

 תרוצב םסיאתל סירוזאה תקולח סוקמב
 ,יאתה וידרבש (אסאמצ6סא8) שבד תלח
 רדהמ סע קר דואמ בחר יוסיכ חיטבמ ןילשה
 רויצ) ירנויצטסואיגה לולסמה לע (אפקמ158)
 .(4 "סמ

 -עהל ןווכמ הלחתהמ היהי ןילשש סיפצמ
 ,תירשפא איה רוביד תרבעה סג .םינותנ תרב
 יפלא המכ קרש ןוויכמ ,ידימ הרקי לבא
 ורעמ תוריש לבקל םילוכי ןופלט ישמתשמ
 םישמתשמ יפלא תואמ תמועל ,דחא ןייוול
 .םינותנ תרבעהל דחא ץורע לצנל םילוכיה

 בכר ילכ ,םינותנ תרבעה רובע ,ךכל ףסונ
 ,גגה לע דאמ הנטק הנטנא סיכירצ העונתב
 רטמכ לש הנטנאב ךרוצ היהי רוביד רובעשכ
 .דחא

 -יש סע דחי ב"הראב דובעל ןנכותמ ן"לש
 010841. ץספחדסאזא6 ,6.2.5.) יללכ רותיא תור
 1990-ב קר הארנכ הלועפל סנכייש (5צפזמאו
 םירבוחמה ןזלש יטלקמ תא .הנגהה דרשמ י"ע
 .רטמ 100 לש קוידב רתאל ןתינ היהי 0.7.8.זל

 -רחסמ סישומיש סג לבקל הלוכי הטישה
 רשק רוציל םיכירצש םילעפמ :המגודל ,םיי
 .תונוש תונידמ ןיב אצמנה העונת ילכ סע

 האיבה םייטפואה םיביסה תוחתפתה
 -תתהו תיתשביה תרושקתה לש הבר הלזוהל
 -המ איהו סינותנו היזיוולט ,הינופלטל תימי
 .תיניוולה תרושקתל הרחתמ היגולונכט הוו
 חתפתת סהבש םיירקיעה סינוויכה דחא ןכל
 -וגל תרושקת יתורש וניה תיניוולה תרושקתה
 סשש (סיסוטמ ,תוינא ,תוינוכמ) העונתב סיפ
 תרושקת ןכו ,תיטוח תרושקת תתל רשפא"יא
 .היסולכוא ילד סירוזאל



 תרושקת יניוול
 יניוול חרוועקהחו
 ונרוזאבו ץראב בצאה - זז קלח

 ללכב תרושקתה יוופישל המגמה תרגסמב
 תרושקתה ,טרפב תיצרא-סינפה תרושקתהו
 ירודיש רובע ליעי ןורתפ הווהמ תינייולה
 -מב) חווט תוכורא תוחיש תרבעה ,היזיוולט
 תרושקתו (ול המלשהכ וא ,ימי-תת לבכב סוק

 .סיבשחמ
 תילארשיה תונותיעב תועדוהל סאתהב

 תועצמאב ,ללחל רדשל תוינכות שי לארשיל
 ףוסב ,'2 סומע"ו "1 סומע' :תרושקת יניוול

 .1993 תנש תליחתב וא 2
 ,תויברעה תונידמה ,תונכשה תוצראה

 484854ד) "טסברע' תרושקת יניוול רבכ ורגיש
 - 4839 5אד 11 ודמ 6סא וטאו64דוסא 06אז-
 סרוזאב תרושקתה תא רפשל ידכ (2גדוסא
 הקחדנ תיעקרקה תרושקתה תאז תמועלו

 .ינשה סוקמל

 תינייוול תרושקת
 תיצרא םינפ

 ,הלשמ תרושקת ןייוול היהי לארשילש דע
 (םירדופסנרט) םיבישמ השולש הרכש הנידמה
 .'צ טסלטניא' ימואל-ןיבה ןייוולב

 ץורע) הזה רוניצה לש תודחוימה תונוכתה
 תוגירח תויעב רותפל תורשפאמ (יצרא-סינפ
 ,שומישה תושימג ,תיללכה תשרה תפיקע ןוגכ
 -שתל םילשמ יעצמאכ וב שמתשהל סגו ,דועו
 -חורמ תודוקנ ןיב תרושקתל תיעקרקה תית
 סיריחמב ,(ןזלנ) הדוקנל-הדוקנ תרוצב ,תוק

 .('מ 1.8 רטוק תולעב הטילק תונטנא) סיריבס
 תיצרא-סינפ תינייוול תרושקתב שומישה

 ,(1983) תרושקתה דרשמ תמזוי לע סטסובמ
 קיפא' תב-הרבח ומיקה קזב 'בח סע דחי רשא
 ,צ טסלטניא' ןייוולב שומישל 'תרושקת
 -ובג תונימאב הטילק תרשפאמ ולש הסירפהש
 .הה

 -תב דבועו 5 תולעמ 359-ב אצמנ ןייולה
 .(רה ינוילימ יפלא) 02 1411-ב אט-8גאפ סוח

 ןמז יחוורמ תקולחב אוה םיבישמב שומישה
 וא(אומ פתופוסא אוטוהדק 5 400855) ד.ם.או.א.
 (תופסטפאשצ סזופוסא ם.פ.א. רדת בובירב
 .אח דפו .םאתאס)

 8 ,שדלסמ 2 תויהל סילוכי סיבצקה
 -חורל תודוה ,דחא ץורעל שדלסמ 32-ו שדלסמ
 .םיבישמה לש לודגה ספ-ב

 רתיה ןיב ריבעהל רשפא הז ןייול תרזעב
 וסד) ₪.8.0. ןוגכ (קגצדצ) סולשתב היזיוולט
 ךכל ףסונ .תורחא תוינכותו (םסא סחהסמ
 תינוויכ-וד תרושקתב םינותנ ריבעהל רשפא

7 

 1 סומע' םילארשיה תרושקתה ינייולל
 15-ב אצמנה ללחב סוקמ בצקוה , "2 סומע"ו

 אט.8גאאפ סירדת סוחתבו 58 תולעמ

 טיילטאס לרנ'ג 'בח תשקבל םאתהב

 .(יס.סא.י'ג) ןשיירופרוק

 ןבל-לוחכ חותיפב הרחב הרבחה ,ךשמהב

 לש תדבמ סע הזוח המתחו תרושקת ןייול לש

 תינוויכ-דח תיניוול תרושקת לש המגוד - .1רויצ

 :לגר תובקע* ימוחתב סיאפוריא סיניוול סע

 .סהלש

 ססשאוטאוז+צ (6ד)
 סודוש8,דסא5

 תא -
 םפאצ

 אטפוס 80א :--

 0251 גת 11אד 01.57 006366 4.

 הנש התואב .(1988) תיריוואה היישעתה

 ןאירא' תיתפרצה הרבחה סע סכסה לע המתח
 וא 92 תנש ףוסב ןייולה רוגישל 'סאפסא
 ."ןאירא' רוגיש ליט תועצמאב 93 תנש תליחת

 רתוי לוזו ןטק היהי ןייולה ,הארנה לככ

 לכוי חוקל לכש ךכ ,ירלודומו ולש םירחתמהמ
 .ויכרצל ותוא םיאתהל

 ול ורשפאיש תונטנא תכרעמ היהת ןייולל
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 ךרוצל רזמק יפלא לש חטשב תורש תתל

 בר היהי ולש רודישה רשוכ .םינפ תרושקת

 -תש ךכ ,םיילארשי סירודישל שוקיבהמ רתוי

 תוחוקלל ויתוריש תא ריכשהל תורשפא היה

 .ל"וחב םינוש

 , תינייול תרושקת
 טסברע -- ונרוזאב

 1976-ב סקוה (484854ד) טסברע ןוגרא

 תא רפשל ידכ תויברעה תונידמה תגיל י"ע

 .הלא תוצראב תרושקתה

 ןורתפהש התייה ועיגה הילאש הנקסמה

 ןוויכ ,תינייולה תרושקתה וניה רתויב בוטה

 ןיב תיעקרק תרושקתב תועקשהב ךסוח הזש

 .תונוש תונידמ

 ,"טסברע* תינייולה תרושקתה תכרעמ

 -הו תירוזאה תרושקתה תא רפשל תדעוימה

 םתחנשכ 1981-ב לועפל הליחתה ,תיצרא סינפ

 -תוש סע תרושקת ינייול השולש רוצייל הזוח

 .תיפוריא הרבחו תיאקירמא הרבח לש תופ

 רוצייל תינפי הרבח סע הזוח םתחנ 1983-ב

 -ידמו ,חוקיפ ,הרקבל תיעקרק תינייול הנחת

 תונחת .יטסברע* ינייול רובע ,קוחרמ תוד

 -יישה תוצראה י"ע תורצוימ תרושקתל עקרק

 .ןוגראה לש עויסבו הגילל תוכ

 -לכה תרושקתהמ קלח הווהמ 'טסברע'ה*
 ללכ וא תיעקרק תרושקתל ףילחת אלו תיל

 . 1985-ב ורגוש סינייולה .תינייול
 -ושח םיקלח שולשמ תבכרומ תכרעמה

 :םיב

 1ג יטסברע' ,םינייול ינש :ללחב קלחה =

 5 תולעמ 19-ב אצמנ ןושארה) .18 "'טסברע'-ו

 לע אצמנ ישילש ןייול .(5 תולעמ 26-ב ינשהו
 סוחתב סיאצמנ סינייולה .הברזרכ עקרקה
 . גאס
 -רמ תדדומ ,תחקפמה ,תינייול תשר תרקב <
 לולסמב הלועפהו רוגישה ירחא תבקועו ,קוח

 ברעב תאצמנה תישאר הנחתמ תבכרומו
 -טל בורק תאצמנה תינשמ הנחתו תידועסה
 .סינו

 י"ע תוקפוסמה ,תרושקתל תויעקרק תונחת <
 -יכמו (הגילבש תוצרא 22 ךותמ) ץראו ץרא לכ
 :תול

 -עה תא תרשל תודעוימה תוירוזא תונחת .א
 ללוכ ,הלודג תיתרושקת הרובעת תולעב סיר
 תונטנאו (6א2 64 ,684אפ"ב) היזיוולט ירודיש
 .'מ 11 רטוק תולעב
 תודעוימה ,68גאפ-ב תוינוריע תונחת .ב
 סינטק תרושקת יכרוצ תולעב םירע תרשל
 תוינכות רדשל אלו טולקל קר תולגוסמו רתוי
 .היטיוולט
 2,690-2,500 ,55א8-סזאפ67) <-8אס תונחת .ג
 סילבכב היזיוולטל ,דבלב הטילק רובע (אשוש
 .'מ 3 רטוק תולעב תונטנאו
 רובע ,תודיינו תונטק דאמ ,6.5אאס תונחת .ד
 .םורח יבצמב תרושקת
 היטוולט תטילק רובע 68א4אס תונחת .ה

 .סיקחורמ םירוזאב

 תא ראשה ןיב סינתונ 'טסברע' ינייול

 :םיאבה םיתורשה
 -ושקת ןייול לכב ;הדוקנל-הדוקנ תרושקת <

 תלוביקב 684אס-ב סיצורע 25 םיאצמנ ,תר
 יצורע 77 ןופלט תוחיש 8000-ל ךרע-תווש

 .היייוולט
 ,ןופלט :ןוגכ םינוש םיתוריש ריבעהל ןתינ

 םיבשחמ ןיב סינותנ ,היטיוולט ,וידר ,ססלט

 .תיניוול תרושקת תכרעמ - .?2רויצ
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 די ₪ 608.3 1965(65)

 6*5 0ז5-285א

 4* 6 דפ( 20% או 6 (1965)

 :1סומע' סילארשי תרושקת ינייוולל - .3רויצ
 .תולעמ 815-ב ,ללחב סוקמ בצקוה '2 סומע'ו

 ואד שוד ש (1965) 66* 5 =
 81 (וז(ומ 66* 6

 ואזש\.54ד ע 5 63* 6
 ואזמו פז צ 1 ,ואזש|.5גז ץ 7 60* ₪

 א541 וו 415148 41* 6 (!98) -------
------------ (19%) 6 *38 4181 | 81 

 ה ]ו 7 7 0050000 965
0 

3 08% 
 א 3

 ו - 10* צצ 16 500 || (1964] ה-0
 || ווי .50ז1988(2+84806) 2

 19* וא ז:5/ד 43 0985) 0604 0. ו05-ו 986
 4-5 962 אנס 1 965

 -יעו ,ינורטקלא ראוד ,הילימיסקפ ,םיפוסמו

 .'וכו תואקנב ,קוחרמ תונותיע ,ואידיו תוד
 ירוזא ןופלטל םיבישמ 10 שי תכרעמל

 רדת תקולח בוביר) תסאעאא-ב םסישמתשמה
 -ב םישמתשמה סיבישמ ינש ;(רדתב ןונפיאו
 ;(רדתב ןונפיאו ץורע לכל דיחי אשונ) 50%
 דחא בישמ ;תירוזא היזיוולט רובע דחא בישמ
 רובע סיבישמ השולשו םילבכב היזיוולט רובע
 .סורח ירקמ

 תרושקתל םישמשמ םסיפסוג סיבישמ 9

 .תיצרא-םינפ

 דיתעל טבמ
 -הת איה םג תרבוע ,תינייולה תרושקתה

 תיתרפיס תרושקתל הרבעה לש ךיל
 רתויו רתויש ךכ ,היצרגטניאו (היצזילטיגיד)

 תיעקרק תרושקתל המלשה תרשפאמ איה

 רובע ,טרס-תבחר תיתרפיס תרושקת תריציל

 ב .סיבלושמ סיתוריש

 א-ה גאס סע אס 5

 צוס6ס05ז 2 (1987 +6 32+ 6

 5ו0א| 18 וז אןצ 22- 6 (1986) ₪
 6%:(00א804/80(6% (1985) ו9* 6 ------

 5ו6ת4 וג וזג(צ ו6* 5 ו

 1 4 1986(2| 546( !5* 6 --------בש
== 

 0 ו 508.2 65406 3
 27.5* וא ואז5.\6ז ט 4 (ואז שא ו984) ; + 161.5-א (1966) א606א 5* 6 ₪9 | 7* 6 006-3\ א (1965)

 24.5* א ואז 5 שב
 ,(ואז ש4 1964 | 2 -

 --- 4 וא 0020
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 = = .יעמשה תחת שדחשי
 תועצמאב ,דיינ היזיוולט רסמילמ'

 = יצרא-םינפ יניוולחוריש =
 סוניכב) 1888 תכורעתב
 למשח יסדנהמ
 המייקתהש (הקינורטקלאו
 תרבח הגיצה ,רמ שדוחב
 תדיינ תכרעמ 'קזב'
 היטיוולט תרוסמתל
 תיתרפיס תרוסמתלו
 ,סינותנ לש ,המילשמ
 .ןייוול תועצמאב
 הווהמ תדיינה תכרעמה
 רובע היזיוולט רסמימ
 .יצרא-סינפ ןיוול תוריש

 ,הדובעה תרוב ,דוסי יגשומ
 - םיירשפא סישומיש

 תיניוול תרושקתב דוטי יגועולמ

 סדנהמל המויק תא תבייח תינייוולה תרושקתה
 .יס רוטרא יאקירמאה ינוידבה עדמה רפוסלו
 : קרלק
 -ב ,\וחמ\.₪558 ושסח\.סדב םסריפש רמאמב
 תוסכל דיתעב היהי ןתינש אבינ קרלק ,5
 תרזעב ,ץראה רודכ לכ תא לגורקימ ירשקב
 םיניוולש יאנתב ,(1 'סמ רויצ) םינייול השולש
 םייוסמ לולסמב ,ללחב םימקוממ ויהי הלא

 תרוגח' וא 'ירנויצטסואיג לולסמ' ארקנה

 .  .'קרלק
 תוריהמש ,הדבועה איה הז לולסמה תא דחיימה
 בוביס תוריהמל ההז ,לולסמב ןייוולה לש בבסה
 ךכ ,(םורד-ןופצ) וריצ ביבס ץראה רודכ
 11,200 לש תוריהמב ענ ןייולהש תורמלש
 ינפ-לע תמייוסמ הדוקנב הארנ אוה ,העש /מ'יק
 תונחת תולוכי ךכ .זז אל וליאכ ,ץראה רודכ
 ,ןיוולה ךרד רדשלו טולקל ,תועובק עקרק'

 ,םיניוולה תעונת ירחא בוקעל תובייח ןניאשכ

 .םירחא םילולסמב םיענה םיניוול לש בצמב ומכ

 וקל ליבקמו ,ילגעמ אוה ירנויצטסויגה לולסמה

 -חחחמב

 תרזעב ץראה רודכ לכ יוסיכ :1 'סמ רויצ
 י .םיניוול 3

 הזל ההזה בוביס ןיוולל תונקהל ידכ ,הוושמה
 .(2 'סמ רויצ) ץראה רודכ לש
 אוהו ,מ"'ק 6,378-כ אוה ץראה רודכ לש סוידרה
 תועש 24-ב תחא םעפ וריצ ביבס בבותסמ
 .בוריקב
 בוביס םג םייקמ ,הנשב םעפ ץראה רודכש ןוויכ
 ,םויהש ןמז לש תקייודמ הדידמ ,שמשה ביבס
 הדידמל םאתהב הנוש האצותהו ,תכבוסמ דאמ
 םייוסמ בכוכ לומ וא ,סוחיי תדוקנכ ,שמשה לומ
 .סוחיי תדוקנכ
 תחקל שי ,תרושקת יניוול תעונת לש םיבושיחב
 קויד-יא :ןוגכ ,םימרוג לש בר רפסמ ןובשחב
 הכישמה חכ ,הוושמה וק לש לגעמה תרוצב
 רשפאמ ,םדוגינש ,ץראה רודכ לש הייחדהו
 .'וכו ,ולש לולסמב ןיווולה תוביצי

 8/0 506590נ0פ 019815 0[ תה
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 לולסמב תרושקת ןייול :2 'סמ רויצ
 .ירנויצטסואיג

 36,000-כ אוה ירנויצטסויגה לולסמ לש הבוגה

 עיגי ןיוולהש ידכו ,הוושמה וק לעמ מ"ק

 :םיבלש רפסמב ךרוצ שי ,הזה לולסמל

 ,הוושמה וק לע תאצמנה הדוקנמ ןיוולה רוגיש

 מ"ק 250-300-כ לש לולסמב תאצמנה הדוקנל
 ,הזה ךומנה לולסמהמ .ץראה רודכ ינפ לעמ
 ,ןיוולה לש העונתה תוריהמ תא םילידגמ
 ןטקה קחרמהש יטפילא לּולסמל ותוא םיריבעמו
 לבא ,ץראה-רודכ ינפמ מ"ק 270-ב אצמנ ולש
 לע אצמנה ,מ"'ק 36,000-ב רתויב לודגה קחרמה
 .ירנויצטסויגה לולסמה
 רתוי דוע םילידגמ ,הז לולסמל עיגמ ןיוולהשכ
 /מ"ק 3.044-ל דע ולש העונתה תוריהמ תא
 ילגעמ לולסמל ןיוולה תרבעהל שרדנה ,הינש
 . = -ירנויצטסויג
 םג ךרוצ שי ,העובקה תוריהמה תרימשל ףסונב
 רקיעב ,לולסמה לע עובקה םוקימה תרימשב
 תויעקרק תונחתה יבגל ךכל תובישח תמייק
 לש םויל תחא הלעמ לש הזוזת) תועובקה
 80 לש קחרמב יונישל םורגל הלוכי ,ןייוולה
 הטילקה תא .שבשמש ,לולסמה לע מייק
 .(ןיוולהמ
 ,הוושמה וקל ליכקמ תויהל ךירצ בוביסה לולסמ
 תא לבקי ,ןייולב ןנובתמה םדא ,ןכ אלמליאש
 . הנומתה תא תוועמו ,עעונתמ ןיוולהש םשורה

 .היזיוולטה ךסמ לע

 םייחה ךרוא תחטבהב תודמועה תויעבה תחא
 -לע ללכ-ךרדב ,ערתשמש ,תרושקח ןייוול לש
 דועל הכראה תורשפא םע ,םינש 10 דע 7-כ ינפ
 תושרל תאצמנה קלדה תומכ איה ,םייתנשכ
 .ןייוולה םוקימ ךרוצל ,רגשמה ליטה
 לע רתוי קייודמ היהי יתלחתהה םוקימהש לככ
 ,קלד לש רתוי לודג רגאמ ראשי ,לולסמה
 תונש רשמב ןייוולה לש ומוקימ ןוקית ךרוצל

 דוקפית לע םיעיפשמה ,םיפסונ םימרוג .וייח

 ,ץחל ,םוח) ,הרפסומטאה תעפשה םה ןיוולה

 .הנירקהו ,(הבוג ,םימ תופיט

 יניוול רוגישל תוטיש יתש םויכ תומייק
 'ןאירא' תיאפוריאה םיליטה תטיש :תרושקת
 .תיאקירמאה ללחה תרובעמ תטישו
 השידחהו ,םיבלש רפסמ הרבע ?ןאירא'ה תטיש
 .1990 תנשל תננכותמ רתויב
 יניוול רוגיש לע ןיס םג עידוה הנורחאל
 תוצרא רוכע םגו םיימצע םיכרצלו תרושקת
 .תורחא

 ירגנל'צ'ו 'ןאירא' לש תונולשכ רפסמ רחאל

 : המוחה' תרבח תרזעב רגשל וליחתה ;יאקירמאה

 - ב"הרא :ומכ ,תוצרא רפסמ ןיס לש 'הלודגה

 ,הידווש ;ש%1/44-6:1 רובע 'טאסלט  תרבח

 ."וכו ,1991-ל רוגיש הזוח המתח

 םה :תונוש רוגיש תוקינכטב םישמתשמ םיסורה

 ,הוושמה וק לע אל תואצמנה תודוקנמ םירגשמ

 םיינופצ םיווקב תואצמנה תודוקנב אלא

 : .הוושמה וקל םיליבקמ

 לולסמב תרושקת | יניוול יוכיר | ללגב

 םיניוול ינש ןיב יתיווזה קחרמה ,ירנויצטסויגה

 תולעמ 3-ל דרי , תולעמ 4 םדוק היה םיכומס

 תחטבה םע דחיב ,תולעמ 2-ל דריי וישכעו

 .םיבוט רודישו הטילק

 דז גת פחה וןזגחפ 8
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 .תורדשמו תוטלוק תונטנא :3 'סמ רויצ

 אל םינייולהש ךכ ,ללחב םוקמ בצקומ ןיוול לכל
 , ילארשיה תרושקתה ןיוולל) .הזל הז ועירפי

 תולעמ 15 | תיווזה | תבצקומ | ,'סומע'

 .(ריאז לעמ ,ץינירגל חרזמ
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 תוידדה תוערפה עונמל ידכ ,םינוש םהש ,'הטמ
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 ןיוולל עקרקה תונחת ןיב םילודגה םיקחרמה
 0.54-כ) תותואה לש הייהשהל םימרוג ,הרזחו
 רקיעב :תובישח הייהשהל .(כ"הסב הקדה
 הדובע העקשוה ןכלו ,םינותנה תרכעהה םוחתב
 : .התעפשה תנטקהב הבר
 ץראה ישערהמ - תועבונ תופסונ תוערפה
 תוטנלפ ,םיבכוכה ,חריה שמשה ,םימשהו
 .היסקאלגהו תורחא



 = רח ידעתא

 םקלחל ןתינו ,םייצר יתלב:םה םישערה
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 ,םהמ קלח קר אלא ,תרושקתל שמשל לוכי
 , .רשפאה ילככ הנטק םתעפשהש םוקמב
 יפלא) ץרה הגיג 6/4 םוחתב - ('-וו\אוכ =
 .(ץרה ןוילימ
 .ץרה הגיג 14/12 םוחתב - א/-וגהאזג <
 .ץרה הגיג 30/20 םוחתב - א -וואאוג %
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 .'בישמ' ארקנה ,םירדת תרמהו הרבגה עצבמה
 ריכשהל וא שמתשהל. םילוכי ןיוולה ילעב
 .ןמדזמ וא ךורא ןמזל ,הלאכ 'םיבישמ'
 םיביכרמה שולשמ תבכרומ עקרקה תנחת
 .רדשמ ,טלקמ ,השושמ :םיבושח
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 לארשיב
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 "ו מב יג שמ
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 הסילקו רודיש תונחת :5 'סמ רויצ
 .תוחיינ
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 והו:/הנה2ה4ו 340648:0/ / גוקו,
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 *?'בח י"ע ,1987 ם-י ,א''ליא סנכ) םיחיינ רודישו
 תחרושקתב ינויסינ שומיש םג היה (מביזו 'קזב'
 וובש ,תוריחבה ןמזב 1988-ב תדיינ תיניוול

 'לש תויונמדזהל תורישב 'קזב' 'בח השמתשה

 דזה אל זו 5. וו.צ-אשהצ
 ת6טזחו 5תד לש חאווא הו צוי אש -ונגאס
 .ו-ז? זאוס \|גצ "וי'צ 5(:

 ((8) ץרמ) ביבא-לתב ו1:ו:ו: סוניכ תכורעתב
 תתרומת (7 'סמ רויצ) קזב' 'בח השכרש תדיינה
 אאווווצ\%<| | 'בחמ | רלוד | ןוילימ | יצחכ
 הסמימכ תדבוע +יאואו\וא!(\110אא (נואוי
 ,ו,תינוויכ-וד םייתרפיס םינותנו היזיולט תרבעהל
 תתרוסמתכ | ,(אוועא) ש"סמ 2-ל דע בצקב

 .המילשמ"
 מ 2.6 לש לדוגב איה ןורקה לעש הנטנאה
 קקפס םע םגו יוביגו רודיש ,הטילק דויצב ןורקב
 .תתומוקמב םג הלעפה תורשפא היהתש ךכ ,חכ

 יילמשח םרז קפסל תורשפא תמייק אל םהבש

 .םוריח יבצמב וא ,םיאתמ
 -רדשלו טולקל רשפא ,וז תדיינ הנחת תועצמאב
 דןותב .ל"וחב םגו ,ץראה ךותב ,ןיוולה ךרד

 ןןרטוקש תונטנא תרזעב טולקל רשפא ,ץראה
 ססיניוול תנחת ךרד וא ,'מ 1.8 אוה ילמינימה
 ,,ןפלואל ,תועקרק תיילוח ךרד הליאה קמעב
 , ןכ-ומכ .תויתיב תונטנאב הליגר הטילק םשמו
 ןןיוולל ,ל"וחל םג רדשל רשפא הליאה קמעמ
 ;לייניב
 1תצובקל תרוסמת יעצמא שמשל הלוכי תכרעמה
 -ריהמ יוביגל וא עוריא יוסיכל םיינמז ןופלט יווק
 1תמקה תלוכי תלעב איה :םיעובק ןופלט יוק לש
 .הדוקנ לכמ ,רצק ןמזב ,טרס בחר ץורעב רשק
 !שומישל המידק דצ הווהמ ,הזה תורישה
 [ןוכדעל תויורשפאה תבחרהו םיניוול תרושקתב
 , ,תוגירח תויעב ןורףתפב עייסמ ןכו ,רוביצה
 1תשרה תא ףקוע ,ןתוא םיניינעמה םיעוראב
 .תיעקרקה תיתשתל המלשה הווהמו תיללכה
 : בורקה דיתעב לועפל תודועה כ''לט תותשר םג
 ,הזה תורישהמ ונהי (וז הנש ףוסב ףא ילוא)
 !טולקל ולכוי תותשרה לכ ,ותרזעבש ןוויכ
 .ל"וחב וא תורחא תותשרל רדשלו
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 ןוטוחש זססחופ ז6/]606 106 קזסקזגתווס65 6
 |. וה 86%!0א 65]680 60הת601 106 ץוסש6ת 0
 618ח66511ת6 17 5181ו0ת5 8ח6 106 816 6א16ת6ות8ַ [ז0תו
 טטו]6וחק זס סטו!0וחק , ןותאוחפ אס6 הס.
 דךת6 0166 8ח6 1.02.00. גז6 חַקתזותַק 38315 5
 קה6תסהוסתסת, טז 16 5 ות !וףטו03זוחפ 6
 קוז8ס 15 855טז66 0651 סע 16 6 5 6

 גתה ע8זו61ץ 01 !688| 6|0840 1%, גה 81 קח60
 תוטסת תופחסז 1ת8ח 10056 01 קוז816 3ז81ו0ח5.
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 ייועיילועה ץו
 ינייול היזי

 דבלב

 אל ישילשה ץורעה טקייורפ
 הפוצמה הפונתה תא לביק

 -לט'הש יפכ ,יישילשה ץורע'ה ומכ אל

 ,ירחסמ יוניכב ומצעל ארוק ראב "'טסקט
 ורובעש ץורע היהי יתימאה ישילשה צורעה
 סירודישל הצעומהו תרושקתה דרשמ ומסרפ

 .27.7.89-ב זרכמ סייונימלו סילבכב
 סיאנתו סידומע תואממ בכרומ זורכמה

 אוה םהב השקהש ,תודדומתהל םסישק

 ;(בדהרא) רלוד ןוילימ 50-כ לש העקשהה
 ,תינוגרא תלוכיל סיסחייתמ סיפסונ סיאנת

 ."וכו תוינכות ,ריחמ ,תיגולונכט ,תיטפשמ
 ןתמו הלעפה ,המקה רובע ןתניי ןויכיזה

 .תרושקת ןייוול תועצמאב רוביצל סירודיש

 ,\ראב הלועפה תוטיש סירבסומ רמאמב
 .תכרעמה לוהינו *קזב' 'בח סע תורשקתהה

 רודישה תטיש
 סה ןייוול תועצמאב רוביצל סירודישה

 אצמנ ודיבש ימ קרש ךכ ,סינפצומ סירודיש
 יסמ רויצ) תוינכותה תא טולקל לוכי ,חנעפמ

1). 
 -ולה ירודיש ןיב קודה רשק היהי ,ןכזומכ

 היטיוולט לש תוירוזא תותשרב סירודישו ןייו
 צראה הקלוח ,עודיש יפכ) - כ"לט - סילבכב

 הנמוקת תותשרה רשאכ ,(כ"לט ירוזא 31-ל

 .תואבה סייתנשב
 -ורעה 24 ךותמ דחאב ,כ"לט תותשר ךרד

 .ןיוולה ירודיש וצפוי ,תשר לכ לש סיצ
 הצעומה רושיאב ,תרושקתה רש קר

 5 יסמ רויצ

 היזיוולט לוהינל המגוד

 הייפצ ןמז יפל םולותב

 (קג ץ-ץשת-שזמש ק.ק.ש)

 םסירודישה תצפה רשאל יאשר ,םילבכ ירודישל
 תותשר תועצמאב אלו יונמה תיבל תורישי
 לש וניינע תא רתיה ןיב לקשש רחאל ,כזלט
 ןתמש ןויכיז ילעב לש סניינע תאו רוביצה
 .סהל עגונ רתיהה

 -שפא סע ,םינש 7 לש איה ןויכיזה תפוקת

 תפסונג הפוקתל תרושקתה רש י"ע הכראה תור
 .םינש 3 לש

 םיינכט םיטביה
 ללחה עטקמ תא  הווהיש ,ןייוולה

 לש ןייוול וניה ,תורישה עצבתי ותועצמאבו
 סוקימב ,(ואח:1544אד) "טאסלטניא' ןוגרא
 .צ-1ו2 ארקנה 53% ילולסמ

 -ישמ* השולש 'קזבי 'בח השכר הז ןייוולב

 (!ע םירדת סוחתב (1אגא5פ?0אס585) 'םיב
 .(55ד 5901) חרזמ תומולאב 140142) אש

 -לע ,ןורמת ךרוצל ,ןנכותמה סייחה ךרוא
 ,1994 ראורבפ וניה 'טאסלטניא' ינונכת יפ
 סיניוולה סג ללחב ויהי זא דעש ןכתיי)

 .(72 סומע"ו '1 סומע' םיילארשיה

 ,(2 "סמ רויצ) לועפתה דקומו ןפלואהמ
 תוינכותה תורבעומ ,לגורקימ תיילוח ךרד

 -ספב ,הלאה קמעב אצמנה רוגישה דקומל
 ןייוולל סירדשמ סשמו ,(8455.89גאפ) סיסב

 דואה תרבגהו םירדת תרמה רחאל) תרושקתה

 .(תות
 היזיוולט ירודישל תכרעמ - מ"לט תכרעמ

 לש תכרעמ איה - ןייוול תועצמאב סייונמל

 תדעוימ וא תשמשמה ,םינקתהו סינקתמ
 תצפהלו ןויכיזה לעב לש וירודיש יכרצל שמשל
 תונויכזה ילעב תועצמאב ולש רודישה יתוריש

 -ונמה יתבל הרישי הצפהב וא סילבכ ירודישל

 .(2 "סמ רויצ) ולש סיי

 אוהו יונמה תיבב ןקתה אוה קשמימ דויצ

 תיב ירחא אצמנ דויצה ;מ-לט תכרעממ קלח

 ריממו חנעפמ תוברל סידיקפת ול שיו עקתה

 דויצ ;יונמה לש יתיבה דויצה טעמלו סיקיפא

 -ידיו ,וידר ,היזיוולט טלקמ תויהל לוכי יתיב

 יתיב דויצ לש המגוד) *וכו (ט 6.א.) דרוקר וא
 -טלשב בלושמ ,הייפצ יפ לע סולשתב יונמל

 .(3 סמ רויצב היוצמ ,קוחר



 תכרעממ קלח הווהמ יקזב* לש עטקימה
 לגורקימ הרבעהה תיילוחל אובמה ןיבש מ"לט
 ,ןיוולהמ אצומה דעו (לועפתה דקומ אצומ)
 תכרעמ לש עטקימה אוה יללוכה עטקימ'השכ
 אצומ דעו לועפתה דקומ אצומ ןיבש מדלטה
 עיגהל ןתינ קשמימה -ויצ לא.הטילקה דויצ

 :סיכרדה תשולשמ תחאב

 (1/80-2) הרישי הטילקל ןקתימ תועצמאב <
 ריממ ,רבגמ ,דבלב הטילקל הנטנא ליכמה

 .ןנפאמו
 א.5 יתדוקנ-בר הצפה דקומ תועצמאב <

 ,(אוטוהד-ץסואז סופדחופשהסא 5צפדםאו)
 (1/80-1) ןייוולהמ הטילק דקוממ בכרומ
 -ילקה ינקתימ לא לגורקימב הצפהל סיעצמאו

 -וזא הצפה דקומ תוברל ,םייונמה יתבבש הט
 ינשימ הצפה דקומ) ;ינשימ הצפה דקומו יר
 תוריש רוזאל םירודישה תצפהל שמשמ
 .(ינשימ
 ,(םילבכב היזיוולט) כ-"לט תכרעמ תועצמאב <
 וא תשמשמה סינקתהו םינקתמ תכרעמ איהש
 ןויכיז לעב לש וירודיש יכרוצל שמשל תדעוימה

 רודישה יתוריש תקפסהלו סילבכ ירודישל

 .יונמה תיבל ולש

 ןייוול ירודיש תוינכות
 ,סנכות ,םירדשימה יגוסל עגונה לכב

 היהי ןויכיזה לעב ,םהידעומו םפקיה ,םתמר
 ויהיש יפכ ,היתוטלחהלו הצעומה יללכל ףופכ
 .ןויכיזה תפוקת ךלהמב ףקותב

 ,םיטרס) ,ןויכיזה לעב לש םירודיש ויהי

 -רת ,עדמ ,ךוניח ,תונמוא ,הקיסומ ,רודיב
 -רוה יפל סוריח תעשל סירודיש ,(טרופס ,תוב
 ,הלשממה סעטמ תועדוה) תרושקתה רש תא
 שארו לזהצ לש יללכה הטמה ,הרטשמה

 לש םימעטמ וא סוריח ירקמב תאזו ,א"גה
 ,תויאמצע תוקפהמ סירודיש .(הנידמה ןוחטב
 ,םוגרתו תורז תופשב םירדשימ ,תוימוקמ
 ."וכו ,םירזוח סירדשימ

 םהב שיש םירודיש :לע םירוסיא ולוחי

 -גלפמ הלומעת ,תינמואל וא תינעזג התסה
 תרפה סהב שיש תוינכות ,הבעות רמוח ,תית
 הצעומהש סירדשימ ,סיעצבמ וא סירצוי תוכז
 .םדקומ רושיא םהל הנתנ אלש וא ,הרסא

 םירקמ איצוהל ,הרוסא היהת תמוסרפה
 םיטלקנה םירודיש לש יתימא ןמזב הרבעה לש

 -יזה לעבו תמוסרפ הללכנ סהבש ,ריוואה ןמ

 .םתוא ריבעהל השרוה וא בייח ןויכ
 םהב הללכנש ,הייונק הקפהמ םירדשימב

 ינפל הטימשהל בייח ןויכיזה לעב ,תמוסרפ

 .רודישה
 שמח ףקותב סה תמוסרפ לע סירוסיאה

 שמח סותב ;קוחה לש ופקות תליחתמ סינש
 -יאבו הצעומב תוצעייתה רחאל) רשה ,סינש
 (תסנכה לש הלכלכה תדעוו הלשממה רוש
 -ואבו סיאנתב ,תמוסרפ ירודיש ריתהל יאשר
 .םילבכב הצעומה עבקיתש ןפ

 טרפ ,רוסיא לח תושדחה תרבעה לע םג
 תושדח ירודיש לש יתימא ןמזב הרבעהל

 םינתינהו לארשיב קוחה יפל םירדושמה

 .ריוואהמ הטילקל
 ישדוח סירדשימ חול יפל ויהי תוינכותה

 דעובשה תוינכותה טוריפ תא לולכיש ,יסיסב

 -דוחה םירודישה ןונכתל סיסב הווהמה ,תוי

 .יש
 יתנש-יצח םירדשימ חול היהי ,ןכ-ומכ

 תוחול .יסיסבה ישדוחה חולה תא לולכיש

 1 יסמרויצ

 ןייועמ חנעפמ תרזעב הטילק

%% 

 |הל'לקל ןקתס |
1 

 ה א0-1)

 2 סמ רויצ
 קזב עטקימ לוע םילטיה תכרעמ לש ינורקע הנבמ
 (ללוכ עטקמ)

 הצעומהמ םדקומ רושיא םיבייח סירדשימה
 .םייונמלו םילבכב סירודישל

 םייסיסב :םיגוס ינשב ויהי םירודישה
 .םיפסומו
 תא יונמ לכל קפסל ךירצ ןויכיזה לעב .א

 ףקיהבו תנוכתמב ,םייסיסבה םסירודישה
 .םירודישה תינכותב ועבקנש
 תא ותשקב יפל ,יונמל קפסי ןויכיזה לעב .ב
 םירודישל ףסונב ,םיפסומה םירודישה
 רדגב אלש תינכותב וצבושי סהו םייסיסבה
 .םייסיסבה םירודישה
 -ודישה תינכות תא וייונמל עידוי ןויכיצה לעב
 .שארמ עובשל תחא עובש ותואל סיר

 לש וירודיש תרגסמב היהת ךכ לע העדוה
 -תיע ינש תועצמאב םגו סייונמל ןויכיזה לעב
 .תוחפל םיימוי סינו

 תותוא ורבעוי ,םירודישב הקספה ןמזב
 (01.00-08.00 תועשה ןיב) סיעובק יזוחו עמש
 .היטיוולטה עקרימ לע

 תקספהו רוביח יאנת
 תוריש

 היהי סייונמה ןיבו מדלטל ןויכיזה לעב ןיב

 גייס וא יאנת לכ ןייצמה תרושקת סכסה
 ,תוניקת - יונמה יפלכ ןויכיז לעב לש ותבוחל

 רושיא לביקש רחאל תאזו) "וכו ,המר ,תורידס

 .(הצעומה לש

 תא ריהבמה שרופמ ףיעס לולכי סכסהה
 וירודיש תא ץיפהל ןויכיזה לעב לש ותבוח

 ןתינ וב םוקמ לכב ,כ"לט תוכרעמ תועצמאב
 הרישי הצפהמ רבעמה ירדסה תאו ,ךכ תושעל
 .כז-לט תוכרעמ תועצמאב הצפהל

 השעיי רוביצהו ןויכיזה לעב ןיב רשקה
 -משיש היינפ ידקומו תוריש ירדשמ תועצמאב
 סישקבמו םייונמ לש סהיתוינפ תלבקל וש
 ,תונובשחב לופיטו ביט ,רודיש יתוריש ןיינעל

 דויצ תרסהב הכורכ הניאש) תורישה תקספה
 הקספה) תורישה קותינו (הטילקהו קשמימה
 תרסהב הכורכש ,רודישה יתוריש לש תטלחומ

 וא יונמה תשקב יפל (קשמימהו הטילקה דויצ

 תקספה ןכתית ןכ-ומכ .םכסה תרפה לשב

% 

| 
 ו

. | 
 הוכעה תילוח >9 <-- |. - 6%

 יש ד ו ל :
 קז< עטקמ -+4 1 ו 1

 .הלקת וא הקוזחת תולועפ לשב םירודיש
 סיאנת םג םסימייק תורשקתהה סכסהב

 .יונמה לש תויטרפה תנגהל

 הנקתה ימד :םימייק ,סולשת תניחבמ
 דויצו דחא עקת תיב סיללוכה םיימעפ-דח
 רובע (החולש) ףסונ עקת תיב וא קשמימ
 - םיפסומ םירודיש רובע ,םייסיסב םירודיש
 רובע - יונמה תשקב יפל ,סתצקמ וא סלוכ
 יפל ,םיריחמ חולל סאתהב ,'וכו הקתעה
 .דדמל דומצו רוביחה דעומ

 סולשתב יונמ בייחל יאשר ,ןויכיז לעב
 תואצוהו הדמצה ישרפה ,םירוגיפ תיביר
 .הייבג

 -דסה סימייק ,רודישה יתוריש וקתונ סא
 םירודישה רובע םולשתה .םשודיחל סיר
 םירודישה רובעו ישדוח היהי םייסיסבה
 סיסב לע תויהל לוכי סולשתה ,םיפסומה
 ןוגכ ,רחא ןפואב וא הייפצ ןמז יפל ,יתפוקת
 .תוינכות לש תוליבח

 תכרעמה לוהינ
 -דכו הליעי הרוצב תכרעמה תא להנל ידכ

 -תמ בושחימבו תדחוימ הנכותב ךרוצ שי תיא

 ו. ת--ת--₪--



 .םיא
 הריהמ הבושת תתל ךירצ הזכ לוהינ

 רוביצ לש ,סילהנמה לש תולאשל תקייודמו
 -וגיפ בושיח ,םימולשתב בויח ,םישמתשמה
 תרכשה ,סייונמ קותינו רוביחב בקעמ ,םיר
 רחא בקעמ ,םסיצורע ןונכת ,הקוזחת ,דויצ
 עדימ ,תוריכמ ,סייונמה לש תונמזהה

 ."וכו תושיגפ ,תוקידב ןמוי ,יטסיטטס
 חתפתהל תלגוסמ תויהל הכירצ הנכותה

 -יטרכב שומיש רשפאל ,סישדח סיתוריש רובע
 ."וכו ןמוזמ ףסכו סיק'צ ,םולשתל יארשא יס
 םיחנעפמה לע חקפל הכירצ הנכותה ,ןכזומכ
 תא קר וטלקי תוחוקלהש ךכ ,סינייועמה
 סיסב סייק ,רמולכ .ומליש סרובעש תוינכותה
 -הו תכרעמה תא רקבמה דיחיו דחא סינותנ
 סליש ורובעש תורישה תא קר לבקל לוכי יונמ
 .(5 'סמ רויצ)

 הנפצה תכרעמ לוהינב ךרוצ שי ,ןכ-ומכ
 לצא סיאצמנה סיחנעפמ לש לוהינ םג הליכמה
 -וביע רובע תכרעמל השיגל םסידוקו ,סייונמה

 .(4 סמ רויצ) תוקיטסיטטסו סיד
 ,תונובשח ירוריב ,סימולשתה לוהינ

 לוסיח וא רושיא ,הייפצ ןמז יפל סימולשת
 ."וכו סיטריפ םירבוחמ ירחא בקעמ ,םיריממ

 וא) יצרא ףקיהב ישילשה ץורעה תסנכה
 רובעי אל ינשה ץורעה קוח סא ,ינשה ץורעה
 תורוקמ קר אל הנידמה יחרזאל קינעי ,זא דע
 ,הדובע תומוקמ םסג אלא ,עדימו רודיב
 תוקפה ,בושחימ :רתויב סישדחה תועוצקמב
 ,יומיב ,הביתכ ,םיטירסתה סוחתב תוירוקמ
 ."וכו תוניירק ,קחשמ

, 

 3 יסמ רויצ

 םולשתב תוינכות תטילק תורועפא םע קוחר"טלש

 הייפצ יפ לע עבקנה

 וכרטצי ,יניוולה ץורעה לש םיליעפמה
 סילבכב היזיוולטה תצעומל םילומגת םלשל

 ןומימל ונפוי הלא סילומנתמ ץקלחו םייונימו

 .תוירוקמ תוקפה לש הנמזהלו

 -בכב היזיוולטל תותשרה לכש חינהל שי

 ןייוולה תועצמאב היזיוולטה לא ורבחתי סיל

 תינכותה תא טולקל ולכוי סיבשותהו

 תהתהףסתושת| םוטת] | "רצ עו וו

 ] 5ט556ז\פסז5 )|

 4 סמ רויצ

 הנפצהה לוהינל הנכות

 רבחתי אל םסייוסמ רוזיא סא ;םתועצמאב
 הטלחה ללגב ,ןייוולה תועצמאב היזיוולטל
 -תהל םדא לכ לכוי ,כ"לטה תשר ליעפמ לש

 ןפוצו הנטנא תועצמאבו סולשת תרומת ,רבח

 .חנעפמ
 -ולה ירודיש ךרד טולקל ןתינש תוינכותה

 -רד ,ץראל ץוח תוינכות ,סיטרס :ויהי ןייו
 היזיוולטב תונרקומש תונוש תורדס ,תומ

 -ימא ןמזב תורדושמה תוינכות ,סלועה יבחרב

 ."וכו ,ית
 םישומישו חותיפל ןתינ סיתורישה ןווגימ

 -ידיו תודיעו :ןוגכ ,קפואב םיארנ רבכ םישדח

 לש כ-לט תותשר ןיב תוינכות תרבעה ,וא

 טסקטלט ןוגכ סינותנ תרבעה ,םינוש סירוזא

 ."וכו
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 היזיוולט תוחתשר בלועל ןחינ
 תרוועקת תוחוערב
 היזיולט תותשר
 םילבכב

 -פוה ,(כילט) סילבכב היזיוולטל תותשר

 תולועפ וליחתה רבכ .ץראב תואיצמל תוכ
 ןויצל-ןושארו עבשדראב ,םי-תבב תוינויסינ
 ,תינכותה יפל .םירחא סירוזאב סםג בורקבו
 -ורמ ץראה לכ טעמכ היהת םינש 3-4 ךשמב
 .םילבכב תתש

 שדח ןדיעל ךכב תסנכנ לארשי תנידמ
 סוקמה תא סופתת הארנה לככו תרושקתב
 ךס) כ"לטב תושיר תטישב סלועב ןושארה
 ןהב תוצראל תפרטצמ לארשי תנידמ .(אזופ
 בר ןמז הזמ כילט לש היגולונכטב םישמתשמ
 -קולח סע ץראה תפמ . *א1 "סמ םירויצ)

 .(2 "סמ רויצב העיפומ כ"לט ירוזאל הת
 ותרשי הלא תותשר סאה :הלאשה תלאשנ

 רוביצל סירודיש - 880426051 יכרוצ תא קר
 הינשה ןמ תחא תודדובמ הנראשיתו - בחרה
 יאדכש וא ,תוירויבצה תרושקתה תותשרמו
 רושקת יכרוצל םג כ"לט תותשרב שמתשהל

 ,םלועב םינוש תומוקמב השענש יפכ ,םינוש
 ?תוירוביצה תותשרה ןיבו ןהיניב רשק רוצילו

 תואצות יפ-לע הבושת תתל הסנמ רמאמה

 .היתוצלמה איבהלו התשע תרבחמהש רקחמ

 םילדבה רפסמ
 8-"ו שפא ןיב םיינורקע
 פא

 אדמס גדמס 5581655 כז0 41. אטאסתא
 לע אוה הב שגדהש היגולונכט איה - 15 פ5א
 .תודרפנ ןה תותשרהשכ ,םיתוריש בוליש

 :עיצהל הלוכי מפא-ש םיתורישה ןיב
 .יתרפס ץורעב ןופלט יתוריש <

 ,םילגעמ גותימב םינותנ תרבעה תוריש <
 .שדלס 64,000 לש בצקב

 .ארוקה יונמה יוהיז <
 .םיפוסמ תודיינ 6
 ."וכו םיינושארו םייסיסב השיג יווק %

 שמתשמה לש השיגה תא חיטבהל ידכ
 .םיינקת םיקשמימב ךרוצ שי ,תשרל

 ,ססחד ףרגלטלו ןופלטל ליניבה ןוגריאה

 רויצ) מסא םיקשמימ לש יללכ הנבמ לע צילממ

 .1411 תוצלמהה תרדיסב ,(3 "סמ

 אמואשספא - הצקה אוה אזו ,3 'סמ רויצב

 םיתוריש חיטבמו תשרה ןוויכל דמפאוא גדסא
 -בעה ,(606א1א0) ,וקה תרקב :ןוגכ םייסיסב
 ,(אחת הפז םאזאס) בוביר ,ילמשחה קפסהה תר

 .'וכו ד תדוקנב ,הכומנה המרב םייזיפ םיצורע

 דויצ אוה ,אמוואספא דמתאאדדסא 2 - אד2

 דאמה ,תיטרפ תיטמוטוא תזכרמ ןוגכ ,םכח

 . ,ימוקמ גותימ ,הצק די מ רפסמ תדנ |

 םילוקוטורפ יתוריש ,יזיפ ץורעב תוחיש בוביר
 דויצ רובע 5 תדוקנל רתוי וא דחא קשמימו
 דשת-) דג וא (דמתאוא 1. םסטאשאז) דפו הצק
 .(אוא41, גד

 שמתשמל הצק דויצ רובע ץוחנ ד4-ה
 .א21 ןוגכ 8סא גוסמ אל םיקשמימב

 םייתרפיס סה דדו 5 תודוקנב םיקשמימה
 תתלו תונוש תויוריהמב דובעל םילגוסמו
 :םינוש םיצורע שמתשמל
 .8 ץורע %

 .כ ץורע *

 .5 ץורע =
 .א ץורע *

 :םינוש םידיקפת ץורע לכל
 ,ש"ללס יפלא 64 לש צורע אוה 8 ץורע <
 ,רוביד תרבעהל שמשמה ,םלש ינוויכררד
 אל הז ץורע .רחא יתרפיס עדימ וא םינותנ
 רשפאמ אלא ,(5ו0אא111א0) תותיא ריבעמ
 גותימב וא םסילגעמ גותימב תותשרל השיג
 .תונמ
 דבוע אוהו תותיאל דחוימ ץורע אוה ם ץורע <
 שמשמ ,ש"לס יפלא 64 וא 16 לש בצקב
 -זחה ,הלעפהל תיסחי םיטושפ סילוקוטורפב
 ןוגכ ,םירחא םיצורע לש רשקה לוטיבו הק
 םג ריבעהל לוכי פ ץורעה םימעפל ;8 ץורעה
 .סינותנ
 אוהו ,ש"לס יפלא 64 לש ץורע אוה ,5 ץורע *
 פ ץורעהמ לידבהל לבא ,תותיא ריבעהל דעוימ
 תרושקתה ילוקוטורפ לש תוכומנה תומרבש
 5104116 5צ5- ארקנה תותיא ריבעמ אוה
 לכלו םיצורעה לכל ףתושמ אוהש ,דמאו אפל
 .תויורשקתהה יגוס

 ריבעמ (אנסוצמא 5?ם5ס (דצגאאמ) 4 ץורעה 6

 א.ס. ץורעה ;תותיא ריבעמ אל לבא ,םינותנ
 (6א66 = 384א86) ש"לס יפלא 384 בצקב אוה
 יפלא 64 ילעב סיצורע 6-ל ךרע-הווש אוהו

 יפלא 1920 תוריהמ לעב אוה אט ץןרעה ;ש"לס
 32 ךותמ םיצורע 30-ל ךרע-הווש אוהו שילס
 ?.6 או((קות 55 6005 אוססט1 \דדאס) סיצורע

 אוג צורעה) ;שדלס יפלא 2048-ב יאפוריאה

 ךיישה ,שדלס יפלא 1536 תוריהמ לעב אוה

 .(.6א יצורע 24 לש תיאקירמאה הטישל
 יתשב םיבלושמ תויהל סילוכי סיצורעה

 :תומר

 .םג5פזס ג00555 :תיסיסב השיג 6
 .קתזאוג\תצ 400555 :תינושאר השיג 6
 :תיסיסבה השיגב
 .144א2/5 = 2%6++16 = 23+(16)

 וא
 .1928/5 - 2א64+64 = 63(223+12)

 :תינושארה השיגב
 יאפוריא
 .א/5 2048 = 30א8+(6+)

 וא

 .א8/5 2048 = 30א8+5

 יאקירמא
 .א₪/5 1544 = 6(23%8+1+)

 וא

 .אמ/5 1544 = 238+5

 :תצפאזפ סג תויהל סילוכי םיצורעה ןכ-ומכ
 גאס וא (יאפוריא) 312+ש(64) | 5א110+(6)
 .(יאקירמא) 7)64(330+2ו

 תרבעה תרשפאמ אל ופסא לש היגולונכטה

 תוהובג תויוריהמ סישרודה וידר וא ואידיו

 ספ תרוצ) יתרושקת ךווית ךרד םתרבעהל
 גותימ) *היצנגילטניאה* ןכ-ומכ .(בחר דואמ
 .םיתמצב תזכורמ (הרקבו

 5 - 15.כ.א. (א04054אע)
 תרשפאמ ,ספ-תבחר רמולכ ,8-₪פא-ה

 .דאמ תוהובג תויוריהמב םינותנה תרבעה
 .וידרו ואידיו םינותנ ,רוביד ריבעהל ןתינ

 :רשפאמ 8-1580א-הש םסיתורישה ןיב
 היזיולט ,םולשתב היזיולט :היזיולט ירודיש *
 טפסדצ - גזסוג כמהאההסא) דאמ ההובג תוכיאב
 .(זצ

 .ינופוירטס וידר
 .ןופלטואידיו
 .ואידיו תודיעו
 .דאמ םיריהמ םינותנ תרבעה
 ."וכו סקטואידיו

 ךרוצ שי ,הלא םיתוריש חיטבהל ידכ
 וקב ש"לס ינוילימ 140 תוחפל לש תויוריהמב
 .יונמה



 6 יסמ רויצ

 ךוויתה תא םיווהמ םייטפואה םיביסה

 .ספ-בחור תניחבמ ,רתויב בוטה
 תחא השיג תדוקנב קר ךרוצ היהי יונמל

 -יאהשכ ,בחור-ספב ורע תועצמאב ,הדיחיו
 .(4 "סמ רויצ) ₪ ורע ךרד רבעומ תות

 םיבלושמ סייתרפיס סיתוריש ריבעהל ידכ

 :תושיג המכ ןנשי ,ספ-תבחר תשרל

11 

 תשרל תיגולנא תרושקת תשרמ הרבעה =

 רויצ) 8-ופפא-ל הזמו פפא רצ-ספב ,תיתרפיס

 תוינופלט גותימ תויזכרמ ,הז הרקמב .(4 'סמ

 ביחרהל תולוכי ,םאצס ןוגכ ,תוינורטקלא

 הטישב ;בחר-ספב גותימל םילודומ סע סתוא

 .זכורמ גותימב סג םישמתשמ וז

 גותימב תושמתשמה ,תורחא תוטיש ןנשי

 תוירוזא תרושקת תותשר ןוגכ ,רזובמ
 .(אוגא - אודדוסקס1דגא 55 אטוסתא5)

 (50480- גותימב וא דובעל ןתינ וז הטישב
 דאמ המודה ,אסטפ ד4אפתמא אססמ - אדאו)

 651-) םיאת תוטישב ססובמ ךא ,תונמ גותימל
 אל - תונמה תטישמ לידבהל ,םלדוגש ((5
 לש הטישה סג תמייק ןכד-ומכ .הנתשמ



 -סילבכב תרושקת תוכרעמ*<
 רוזא -ל םירדטמ

 (04) הנומש תירק

 (22) םי-תב
 (05) תפצ
 (23) ןולוח
 (03)ןלוגה תמר

 - לבתי%
 לארשיל ל"ניב תרודשת

 (21) ןולייא א-ת
 (27) ןולקשא - דודשא
 (08) לאערזי

 (20) ןוקרי א-ת

 :םיכוזהו ןויכיזה ירוזיא :םילככב היזיולט
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 ךטהא

 "תושו בהו יצורע" ל
 (18) הוקת-חתפ
 (07) ןאש-תיב
 (19) ןגז-תמר
 (02) םורד סילשורי
 (01) ןופצ םילשורי

. - 6 
 / -םינווגי 6

 | מ"עב םילבכב היזיולט
0 

 (10) תולעמ
 006 (11) לאימרכ

 (24) צ"ללשאר
0 

 (25) הלמר"דול

5 

 םילבכ תוכרעמ 1.0.5 9
 (29) עבשד-ראב

 (09) וכע רושימ
 (26) תובוחר

 4 סמ רויצ

 מ"עב טנ לבכ *
 (13) חרזמ הפיח

 (14) ברעמ הפיח

 היזיולט- מ"לט

 מ"עב םייונמל

 (17) ןורשה סורד
 (28) לוכשא באוי

 (30) בגנה רה

 (31) תליא

 םירוזיא רפסמב <

 סיכוזה ועבקנ אל ןיידע

 3 סמ רויצ

 5 צוא(1ואסאסז5 אוססמ דד אפאו!5וסא -

 .ילגעמ-גותימב תססובמ הטיש

 שמתשהל תולוכי סילבכב הזיולט תותשר

 -רפיס תשרב סתוא בלשלו תוירוזא תותשרב

 .תירוביצה תשרב תבלושמ ,טרס-תבחר תית
 טעמכ (דס ואזפ5) ותשרי כ-לט תותשר \ראב סג

 םג תמדקתמ 'קזב' תרבחו םירוזאה לכ תא
 ךלוה ףקיהב סייטפוא-םיביס תסנכהב איה
 לדגו

 םוכיסל

 םירשפאמ ,כ"לט תויגולונכטב סייונישה
 -ובמ אל הרוצב כ"ללטה תותשר תא תוארהל
 .תדד

 -יש תסנכהב םה תכלה יקיחרמ סייונישה
 כ"לט תותשר יליעפמ ,תאז הרוצב ;גותימ תוט
 ,םיינוויכוד | םיתוריש תתל | םילוכי
 -לט תוחיש ריבעהל וליפאו סייביטקארטניא

 1.063! 66ה5

 א וס 0

 6(טז6ה66 0ו88ז3הה (סז 15124 וה(671ב0וחַפ

00 

 ופסא
 0-04%סושפ
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 ו |
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 אס 005 =
 .3ח08800 | %

 ו 60 ':08א)
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 רצ < שמר +6
 |.---= +סו

 אוט!זו![טח6ז:0ה3) 18/חוו65
 יי |
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 דפ!60ח08 ((865:ה9|00| (6318)

 6 (ץח ) 7

 -זסחו (56 בח09|3 ח6זסזא (ס 136 זס א

 -וביצה תשרהש ןכיהו ךרוצ שיש סוקמב ,ןופ
 .םיכרצה תא קפסל תלגוסמ אל תיר

 רתוי דוע הלידגמ םייטפוא םיביס תסנכה
 םיתוריש תרשפאמו תשרה לש ספה-בחור תא
 .םילוזו םיבוט ,םיריהמ רתוי

 תארקל תדעוצ היגולונכטה ,ךורא-חווטל
 תינגומוה תחא תשרב ,תרושקת תותשר בוליש
 .8 - 15.פ.א וא ,6

 ו
 (60 16 ד10א5)
 (8 - 15.פ.א - 8804 8%אש - דד
 אשת/סא50816)5מ5 1

 -והמה ץראב סילבכב היזיוולטה תותשר
 תשרמ בושח קלח תויהל םסילוכי ,לע-תשר סיו
 -תמה ןורתפה תא אוצמל שי .תאזכ תינגומוה
 םילבכב היזיוולטה תא בלשל רתויב םסיא
 סגו היגולופוטה תניחבמ סג ,8 - :5.פ.א תשרב
 ,םיקשממה תניחבמ

 186 - | תדמסאפפס



 יחכונה רושעה תלתתה

 ךרד ןויצ תנמסמ (|9%0)

 -ושקתב שדח ןדיע תסינמנ

 תותשר תמקה :ץואנ תו

 םיניוולו םילבכב היויוולט

 .(מ"לט ,כ"לט) םייונימל

 םיכרעומה ,הלא םיטקייוופ

 רובע רלוד ןוילימ 500-כנ

 -ימ 50-כו כ"לטה תותטו

 ,מ"לט רובע רלוד ןויל

 רדסב םיטקייורפ םיווהמ

 םיסכמה ,םידקת אלל לדוג

 ץראה יבחר לכ תא טעמנ

 דע שולש לע םיסרפתמהו

 .םינש שמח

 תותשר תסנכהבש ןוותפ

 לכב םילבכב היזיוולט

 דיחי הארנכ אוה ,ץראה

 .םלועה לכב ונימב

 -ל ץראה הקלוח הז ךרוצל

 תרושקתה דרשמ .סירוזא 31

 -ודישל תירוביצה הצעומהו

 -נשב ,ומסריפ ,םילבכב סיר

 םיזרכמ ,תונורחאה םיית

 ןכו (1 רויא) םירוזאה לכל

 תועצמאב היזיולטה רובע

 ,םולשתב היזיולט) ןייוול

 .(ק-דצ)

 -ולכואה ילד וא םיקחורמה םירוזאהש ידכב

 םיזרכימה ,הז תורישמ תוניהל ולכוי היס

 םירוזאל ודמצוה םייביטקרטאה םירוזאל

 .םייביטקרטא תוחפ

 ירוזא 29-ב וכזש ,תורבח 7 ורחבנ התע דע

 םירוזאה ינשב םיכוזה ורחבי בורקבו .כ"לט

 -ראבב ,םי-תבב :ויהי םידקומה .סירתונה

 ביבא-לתו ןויצל-ןושאר ,הווקת-חתפ ,עבש

 לועפל רבכ וליחתה םקלחבו ,(2 רויא האר

 עיגמ (1.08.90) םויכ .םייונימ 20,0000-כ

 .יופצה םייונימה ךסמ 1 .5%-כל הז רפסמ

 ס0צשז-) לע-תרושקת תשר םייקתת ץראב

 קר אל תויהל לוכי הב שומישהש ([ָ

 םג אלא ,(8ז0806ב4) רודישל

 דקוממ רודיש קר אל ,רמולכ ,יביטקארטניא

 ןיב םגו ךפהה םג אלא ,רוביצה לא לועפתה

 רוציל תורשפא תמייק ,ןכ-ומכ .תשרה ייונימ

 ןיבל ןניבו כ"לט לש תונוש תותשר ןיב רשק

 .תורחא תויטרפ וא תוירוביצה תותשרה

 -אמ ,כ"לט תותשרב שיש לודגה ספה בחור

 ןווגימ לכל ,ןהלש המלש היצרגטניא רשפ

 -נו רוביד ,עמש ,ואידיו :תרושקתה יתוריש

 םיביסב שומישב רבודמשכ ,רקיעבו םינות

 8-[50א-8זסב00400ַ .-ב | ,םייטפוא

 1חו68ז8160 56741065 כו8ו18] אטו\ סח

 היצרגטניאל תוטיש רפסמ וטרופי רמאמב

 .ץראבו םלועב שומישבש כ"לטה תותטר לש

 תייגולונכט לאכ 8-150%-ל םיסחייתמה שי

 רפסמב ,הב שמתשהל ולחה רבכו דיתעה

 ןנשי ןפיבו ב"הראב םג .הפוריאב תוצרא

 .םינוש םיטרדנטסב ךא תויוחתפתה

 -נכהל ךמסימ לע ומתח תוצרא 12 ,הפיריאב

 .8-180% תרושקת תס
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 םילבבב היזיוונט תותשד

 ירודיועל אל (ב"למ)

 דנלג היזיוולט
 תותוערב םהלש היצרגטניאה] ב"בט תוחתפתה ינוזיב

 םיבלועמ םיתורישכ ,בחר-טפב ,תו'תרפיס

 1.5.0. םזססה-לס 1יוטקזסו8 5010 ]כקו סוס

 עבש-ואבב לועפתה דקומב םינייוולמ הטילקל תוחלצה תווח

 םטזסק68ת 2ז03003ה6)

 1הז6זססחת6סזוסת

 סנכהל רומאה (=אק6חו6תז

 1990 תנש ףוסב ףקותל

 תינכותמ ןושארה היהיו

 656גז:0ת סת 4698ה0660)

 60 ותוטתו63זו00ה5 וה

 -ינוא תשר חותיפל (םטזסק6

 בחר-ספב תילסרב

 ()תוט6ז58] 5ז03008ה0)

 טולייפ היהי פז .(ה6וישסז*

 םוחתה .קושה יכרצ תקידבל

 היהי הקידב רובעיש ןושארה
 .יאופר עדימ תפלחה סוחת

 תרבעה תוריהמ ,הליחתב

 -ומו ,חולוו/5 2 היהי םינותנה

 היצרגטניא יכרוצל תמאת

 .חחפ/5 -ב המלש

 תויותתפתה

 הפוריאב 5-150א-ב

 ,עיגהל איה הרטמה ,הפוריאב

 -מב 8-150א-ל ,1990 תנשב

 קר אלו תיאיפוריא ללכ תרגס

 -עמה הינמרגב .יצרא םוחתב

 8-150א-ב תוליעפה ,תיבר

 -אל ,הבר בל תמושת הלביק

 8100א" טקייורפהמ תונקסמ וקסוהש רח

 -פוא םיביס תססובמ תירוזיא תשר היהש ,"

 ידכ ,הנשל 5 ןויליב 1.34 ובצקוה ,םייט

 -יאב הנושאר תימואל תגתוממ תשר רצייל

 סינמרגה ופריצ ,ךכל ףסונ .בחר-ספב הפור

 -נטופה תקידבל ,רתוי םינטק םיטקייורפ סג

 -גה תרושקתה דרשמ .8-!50א-ה לש לאיצ

 ,"א\ צאט" תרבח םע הלועפ ףתשמ ,ינמר

 ותרטמש ."טנייר טקייורפ"ב ,תיאקירמאה

 -פוא םיביס תסנכהל תינוכסח הטיש אוצמל

 טקייורפה .הינמרג ברעמב תיב לכל םייט

 השולשמ בכרומו םינש שמח לע סרפתמ

 -רטמו 1988-ב ליחתה ןושאר בלש :םיבלש

 ירודיש לש ,תיגולנא הרוצב ,הרבעה - ות

 תועצמאב יטרפה יונמה תיבל וידרו היזיולט

 .ןופלט לש םייטפוא םיביס

 -יש ,1990-ב ליחתמה ,ינש בלשה תרגסמב

 -רפס סיווק לולכלו בחרתהל הכירצ וז הט

 סיגוסמ עדימ תרבעהל ,םיקסע רובע ,םיית

 הנבית ,ישילש בלשב .א1פ11/5 בצקב ,סינוש

 םינותנו תונומת ריבעהל תלגוסמה ,תשר

 .וסוו/5 140 דע לש בצקב

 ,תינמרגה תרושקתה דרשמ ,ןילרבב ,ליבקמב

 "טאטא" טקייורפל ותוסח תא ןתונ

 300-כ) .םלועב ןושארה 8-150א-ה אוהש

 טקייורפב ועקשוה 1991 הנשב עא! ןוילימ

 .(הז

 86ז|:ה6שז 60תוותטחו68ןו0ח5 5ץצו6תו =)

 םיביס לש בוליש לע ססובמ ( 080%

 לש 5ץ5ו6חח תירוביצ תזכרמ םע םייטפוא

 .150א -ל דחוימב םאותמו ,551.-/4062ו6]

 -רדנטס תעיבק (א) תורטמ שולש טקייורפל
 .הצקה דויצ לש תושירדה תעיבק (ב) ;סיט

 -רב תושידח תויגולונכט םושייו תריקח (ג)



 ץראב םילבכב היזיוזלט ירוחא

 .(₪4602ה6 )  בחר-ספב תותש

 ח6ז0זאוהַפ

 -סובמה ,םיפסונ םיטקיזורפ 60-כ םימייק

 -ומתב קסוע םהמ דחא ;85%%0א1 לע םיס

 ךילהת תורבועה ,םילוח יתבמ א-ב תונ

 יתב ןיב ןריבעהל ידכ (כוָפּוַו66) "רורפיס*

 יתב ןיב יתיישעת עדימ תרבעהל ,.םילוח

 ,בשחמ תועצמאב ןונכת תרזעב תשורח

 ןומימ . 6סחוקטושז 41668 65ו9ח62 )

 -הש ₪81 ןוילימ 125-כמ בכרומ ,טקיזורפה

 ,םא! ןוילימ 175 ,הרתיהו תמלטמ היישעת

 ,ירוביצ ביצקתמ

 -בקמ תיברעמה הינמרג ,הז יצולח טקייורפב

 יאיפוריאה ןוגראהמ האלמ הכימת תל

 -ורה ,((0סחוחוטהו6בזוסה - 5.6. םטזסק63ח)

 -תבחר היגולונכטה תסנכהבו חותיפב הא

 החותיפל היגטארטסאכ (8703003ח6) ספ

 .הפוריא לש ילכלכה

 ,וליפא ,םיאור הפוריאב םירחא םימרוג

 -הו יתיישעתה החותיפ לש תטלחומ תולת

 התסנכהב ,תיאפוריאה הייליהקה לש יקסיע

 היגולונכטה לש ,רשפאה לככ ,תמדקומה

 םישמתשמה רובע ס5-תבחר תיתרושקתה

 תא ןתונ ןוגראהש הביסה וזו .םימדקתמה
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 - תשר חותיפל ותוסח

 זסב6סגהש [הז6שזבו66 טו טוטו

 ,תיאפוריא - ןאפ ,אשוצסזא - 8.1[...

 ₪656ב76ה סח 2\46ח666 תינכותה תרגסמב

 ((סחוחוטחו641ו0ח5 וה םטזסק6) - 5

 -עו - 1995 תנשב הלועפב התוארל הווקמו

 -ב וליפא ,תרחבומ תיקסיע הצובק רוב

2. 

 -כבש םולהיה" תא 810א-ב האור 5.0. -ה

 -יאה הלכלכה לש תוקזחתהה תינכותב "רת

 תכרעמל תוצלמההש ,ןייצל ןיינעמ .תיאפור

 תיריווא תרושקתמ םיריבעמה ,ס5-תבחר

 -טק רתויו רתויש ךכ ,םילבכ ךרד תרושקתל

 רובע םינפתמ םיודתה םורטקפסמ םיע

 לע םשומ קזח שגד ,ןכ-ומכ ;תדיינ תרושקת

 -קירמאה םיטרדנטסה םע םואיתל ץמאמה

 .םינ

 8-150א-ב ב"הואב תויוחתפתה

 -וי חווטל ןה 8-150%-ל תויפיצה ,ב"הראב

 תארקל קרש םיכירעמ םינקירמאה ;ךורא רת

 תרושקתה תייגולונכט ,תיחכונה האמה ףוס

 .הפונת לבקת ,ספ-תבחר

 -מה ,םיגתמ רצייל הליחתמ ,א1ץחשא 'בח

 תויוריהמל דע םינותנו רוביד תרשל סילגוס

 םיגתמו (א16ו/3) ש"לס ןוילימ |-כ לש

 (אופ/5 ) ש"לס ןוילימ 150-ב ,ספ-יבחר

 תרושקתל םיליבומ םיכרצהש האור הרבחה

 רובע ,הינשב תויביס ינוילימ לש תויוריהמב

 ,םיבשחמ ןיב רשקל ,ואידיו ,םינותנ תרבעה

 לבא .ב"ויכו ,תיבל םימדקתמ עדימ יתורישל

 תשר תמקה םיקידצמ םניא ולא לכ םתעדל

 ינותנ .םירלוד ינויליב הלעתש ,ס5-תבחו

 -עמה השיגהמ לידבהל ,םינקירמאה תורישה

 [.068| 4:68 \6שסזא

 םופוזזוטש 4
 פ!!סח!חַףפ 59

 או6(זסקס|ו!הח
 הז68 א6אסזא

 ו6זזסקס!וזפה /ז68 [6זוסזא

 --יש תרבעהל תונורתפ םישפחמ ,תינמרג בר

 חהוכומנ רתוי תועקשהב ,ס5-יבחר סיתור

 --לו םיפדעומ רתויו םילודג רתוי םיחוור םע

 אאוה רתויב חלצומה ןורתפה ,םתכרעה יפ

 פא ווטחטש 31ט|ווחוטפבסוז וב :ב שומישה

 --עהל ,םיקסעל דעוימה (56166) 5

 ץןוילימ 30-ל דע לש תויוריהמב םינותנ תרב

 טאצי גתמה ,םתכרעה יפל .היינשב תויביס

 "דרדנטסל םאתומ היהיו 1991-ב לעופל

 1% ג.א רובע [ם₪ 802.6 ינקירמא

 -דנטסל םגו א6ווצסזא) (א16זזסק|וזבגח 4

 (9ו1063:6 0ק1/6ב| א6(אסזא) - " טר
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 אל ,הז ןפואבש ,םיבשוח [אץח6א תרבחב

 -תבחר היגולונכטהש דע ןיתמהל ךרוצ היהי

 -עהש ,םיפוצ הרבחב .בחרה קושל עיגת ספ

 ץאותו חתפתת ,תיבל עיגמה עדימה תרב

 תויביס 2400 וא |200 לש תוריהממ

 תועצמאב ,היינשב תויביס 64,000 .היינשב

 סגח6 :ס5-תרצ [₪0%א תשר

 ןהוטש[גו64 56791066 םואווג] [5סא)

 תשרל ועיגי ,יפוסה בלשבש דע א6זאסז\

 -וביצה תשרהש ,וזכ (8-[50א) ס5-תבחר

 ואידיו ריבעהל תלגוסמ היהת תגתוממה תיר

 -יס ןוילימ [50 לש בצקב ,הריהמ העונתב

 .רתויו היינשב תויב

 ,הזה בצמה ןיבל היינשב תויביס 64,000 ןיב

 !חו6שחחט6ובו6) םייניב תויוריהמב ךרוצ היהי

 ,םייניב תויוריהמל עיגהל תוטישה תחא .(

 ןהיניבו םיבשחמה תורבח לש ןתפקשה יפל

 "תסיחד" תטיש איה ,"6|!!86סז6" תרבח םג

 לבקל ידכ ,(/ו660 <סחוקזשצצוסח ) עדימה

 ןוילימ 1.5 לש תוריהמב ,םימוד םיתוריש

 .ש"לס

 ( א זז0

 05[ 00 חוט 5
 06 \/סזא513[וסח5

|008.] 
 א 6

 טק דס
 50 א|וסחה 8

 8-150א -ל תונורתפה דחא א*תב - תירוזיא תרושקת תשו



 תיאיפוריאה השיגה ןיב האוושה

 תינקירמאה השיגהו

 "תינכפהמ" רתוי תיארנ תיאיפוריאה הטיגה

 -מאה השיגהש ןמזב וב ("א6+ס)טווסחנח")

 ") "תיתוחתפתה" רתוי איה תינקיו

 תיפוסה הרטמהש תורמל .(" םס!טווסחנז)

 םג ינוש םייק ,הרטמ התוא איה ןהיתש לש

 -טבו קווישה תוטישב ,תויפסכה תועקשהנ

 .היגולונכ

 -סה םגו תונוש הלועפה יכרד ,ךכמ האצותכ

 ,קפואב תיארנ ןודינב תומדקתה .סיטרדנט

 ל"ניבה ןוגריאה לש תויוליעפל תודוה

 -כתהש ,או/11[-ה הדובעה תצובקב .((זז

 ןיב םואית גשוה ,הרבעש הנשה ףוסב הסנ

 (א16וזסקס!וזּבת /גז6ב [צ6זואסזא5) )1. א-ה

 םיקחרמל םידחוימה ,1555-802.6 ןקתנש

 -ברה ןקתה םע ,מ"ק 50 לש יברימ סוידרג

 רובע 60177 לש היינשב תויביס ינוילימ

 תוימוקמ תרושקת תותשר ןיב רשקה

 םייקתמה (1...ג.א.5 [.064] 8163 !\סואסמ+)

 .תוירוביצ תותשר ךרד

 ןיב תקולחמב םייונש ויהש םיאשונה דחא

 ,תינקירמאה השיגהו תיאיפוריאה השיגה
 טטחמו) עדימה תדיחי לש הכרוא היה
 ךרואש םיפידעמ הפוריאב .([ה[סזחזוסח
 -יאבש ןוויכ .םיטטקוא 32 היהי (66||) אתה

 דהה לוטיבל תודחוימ תויעב ןיא הפוו

 ,הקירמאבש דועב ,(66ח0 = 63066!|סזוסח)

 תאזכ היעב תמייק ,םימוצעה םיקחרמה בקע

 "את"ה ךרואש םיפידעמ הקירמאב ,הללגנו

 .םיטטקוא 6-+ היהי

 עבש-ואבב לועפתה דקומב "סוקזייפ" תרבח דויצ

 סע דחיב ,ס5-תבחר תרוסמתל לוקוטורפנ

 (או6וזסקס|ווגח גזטג א6ואסז\)-ה תטיש

 .8-150א-ה בלב איהש היגולונכטכ -5סא

 תושקמ א1.ג.א תירוזאה תשרה

 -יצ תותשר ךרד תוימוקמ תרושקת תותשר

 -קמה תורפסב םיחווידמ .תויטרפ וא תוירוב

 'בצד שדוחנ רבכש ,דומלל רשפא ,תיעוצ

 רובע םיזוח תיברעמה הינמרגב ומתחנ 9

 "8ז000 6031 90" תכורעתב

 לש "את" ךרוא לע םכסוה ,רבד לש ופוסב

 רפסמ שי תאזה הטלחהל .םיטטקוא נא

 הנושארה םעפבש - ןהב הבושחהו תוכלשה

 8-!50א לש סוסיב לע תיללכ המכסה שי

 -תמה דויצ רצייל תורשפא היהת םינרציילו

 .םלועב סוקמ לכב שומישל םיא

 לע תוססובמ ,ליעל וראותש ,תוטיטה

 ( 5\ ת6חזסווסטא ך זגחפ[טז 31006) - .\.ך .\ו

 ג1..א תוירוזאה תרושקתה תותשו +

 תודבועה ,6\5חו6ח< /4162161-56] תרצותמ

 ,היינשב תויביס ינוילימ 31-130) תויוריהמב

 ספ-תבחו תיתופס תשרל סיסבה ויהיש

 תנשל תננכותמה ,םיבלושמ םיתורישל
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 -תשמ 5וטחושת+ - 1 416416| תורבחה יתש

 .(סטג| (טשט6ש פטצ| ארקנה רצומב תושמ

 הרבח י"ע חתופש 8טפ)- 8
 סיסבה תא הווהמהו תילרטסוא
 -יצ הביבסב) 802.6 1555 ןקתל
 .(תירוב

 ץואב תויוחתפתה

 471 תרוסמת לש הטישל ףסונ

 -  "םיגתוממ םיאת" - 

 5ץח6תזסחסטפ 11305661 21066) ;

 תא הווהמה , - 9!]66אנו6תוחַפ

 -צמהו 1555 802.6 ןקתל סיסבה

 םג תמייק ,םייטפוא םיביס הכיר :

 -מתב ,תינורכניס תרוסמת תטיש ,

 (5צת6תזסתסטצ.) םילגעמ תרוס

 בובירב )106 1 זםת5ז - 5.ד.או

 .םיודת תקולח |

 רפסמ סימייקו [565-802.7 ןקתל

 -וזא תרושקת תותשר לש סינרצי !

 םילבכב ,ס5-יבחר א1.4.א תויר !

 "םוקזייפ" תרבח .םיילאיסקאוק :

 הכורעתב הגיצה ,תימלשוריה

 808064[ '89 ,הגוסמ הנושאר

 ףוסב ,תרושקתה דרשמ תוסחב המייקתהש

 -יבעמה א!.ג.ןא. ספ- תבחר תשר .'89 תנש

 םינותנ םג הר

 םוז66| 56 ז66ה תרבח |,הנומתב

 םיישיא בשחמ לע החתיפ 65

 06806 תאוקנה הנכות ,0ו|וצ6וו לש

 םינותנהו (ך6!6צופוסת ו6₪) 647 \%ו6ש

 . סיסבה תא הווהמ ,תאזה הטישה

 "בח לש ספ-תבחר תשר ךרד םירבוע

 ."םוקזייפ"

 ,ההובג תוכיאב הקיפרג תרשפאמ הנכותה
 תויצרוגיפנוק שמח הל שיו ,היצמינאו סינותנ
 :ןלהלדכ (תורוצת)

 ץתסקזגתה (20106 (-הבחה6] (קדשטו6וא )

 ןצ6ועפ 6תבתה6] (1%6ועשו6וש )

 13551060 //0%605וחַק

 ך616ו6א1 68תח6]

 11686-6ה0 חוט)זוחוהתהק6ז

 איה ספ-תבחר תירוזא תשר לש חותיפה

 רוצייב הרבחה תוחמתה לש תיעביט האצות

 תשר לש לועפיתה דקומל שורדה דויצ

 -ראבב ,המיקה 165 'בח .סילבכב היזיולט

 לע תססובמה םילבכב היזיוולט תשר ,עבש

 , ףוסב רבכש(5 רויא) "םוקזייפ" 'בח לש דויצ -

 .ינויסנ תורש תתל הליחתה תמדוקה הנשה

 :םוכיסל
 -יש םג שי ,רמאמב תורכזינה תוטישל ףסונ

 תרושקתו כ"לט תורבח י"ע וחתופש תוט

 תויגולונכט לע תובבוסמה ,תונוש תוצראב

 .'דכו גתוממ בכוכ ,בכוכ

 ,ץמאל יאדכ הטיש וזיא ןוחבל שי ,ץראב

 ידכ ,םילבכב היזיולטה רובע םשיילו חתפל

 םיריחמב ,רוביצל םינווגמ םיתוריש חיטבהל

 תותשרב סתוא בלשלו ,תוליעיבו סיריבס

 ימושיי רקחמל יניצר רגתא הזו תוירוביצ

 .ץראב הקינורטקלאהו הנכותה תיישעתלו
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 תיטפוא תרועקה
 יתרעפיס 'מלוע רטכ

 -תתה םילבכה תוכרעמ ,תובר סינש ךשמב
 "יטנלטא- סנרט רשקל תיניוולה תרושקתהו םיימי
 ... תסנכה :הש תא הז-ןמילשהרליפאב סויקרדב ויח

 תא הכפה ,תכתמ ילבכ סוקמב םיייטפוא םיביס
 ;..רולה תרושקתל הרחתמל תיטפואה תרושקתה

 יתשל .התוא המילשמה היגולונכטל קר אלזתיני

 -ןהלשמ תונורתי שי תויגולונכטה
 רפסמ הרצקב ראתא ,רמאמה לש הז קלחב

 ןיבל םייטפואה-םיביסה תייגולונכט.ןיב סילדבה

 םירשקב תויוחתפתה רקסאו תרושקתה יניוול
 ".*, ..-,םייתשביהו םיימי-תתה - סיימואלְךיבה

 הכפהמ הווהמ ,םייטפואה םילבכה תסנכה ,

 תי מואלךיב - תרושקתל ץוחנה טרסה-בחוהב
 תימואלךיבה תרושקתל | תיתשתה תא הווהמו

 יתלב טעמכה טרסה"בחוהל-ףסומ .האבה האמל
 :ןהיניב ,תופסונ תונוכת סייטפוֶא םיביסל ,לבגומ

 , לקשמ ,תונטק תודימ ,םיכומנ | קבסה ידספה
 ,הלא סיעצמא ינשל סחיב תרושקת ידרשמ תויטנגמ"ורטקלא תועפשהל - -הפישחהא : ?7דרמנ

 ."וכו
 ה אשונב ,סייטפוא-סיביסו תיניווול תר
 יטנלטא-סנרטה

 .נייפוא ןיב האוושה 27 - םולבכ תייגולונכטב עדימ תרבעהש תורמל
 איה הנורחאה אקווד ,תיניוולה הייגולונכטה :ת ועצמאב תר וסמת
 .הפונת הלביקש וז םיביס ןיבל ןיוול
 - ןושארה יטנלטא-סנרשה תשוחנה לבכל םייטפוא

 ןייוללו-ןופלט יצורע 36 תלוביק התיה ,דְד-
 -ב רגושש (5ג8₪וצ םופס) ואזטובגד | ןושארה
 ואז(5גד-3ג ;1976-ב .המוד תלוביק ,5
 .דיצ. יצורע ינשו רוביד יצורע 6000 רשפיא
 גד - ימי-תתה תשוחנה לבכ ,תאז תמועל

 ,ךכב לודג ןורתי שי תרושקת יניוולל

 רוציל םיצור ןהיניב תודוקנ ןיכ- קחרמבש

 רבד ,תיתועמשמ הרוצב עיפשמ אל ,רשק"

 .דאמ םיקחורמ םירתא ןיב רשק רשפאמה
 - יצורע 4000 קר רשפ*א-הנש הַתוְאַב לחשוהש = הדוקנ ןיב רשק רשפאמ הז חווט ,ךכל ףסוצ
 ' ןייולה תועצמאב :הרבעהל םיריחמה" :רוביד- --- לעמז תדיינ ,הרושקתו תומר תודוקנל תחא
 .לבכה ךרדש הלאמגהשולש יפ סיכומנ ויה 4 .םיסונאיקואל

 ., ןושארה ימיזתתה לבכה תסנכה םע ,אוה סיניוולה לש לודגה ןורסיחה
 -וביק הלדג ,1988-ב דגז33 סייטפוא-סיביסב
 ,2ולוביקה--.;רוביד יצוהע 8000-ל לבכה תל

 ,הוושמה וק לעמ מק 36,000-כ םתואצמיהש

 -ואה תוטשפתה ינמזב הלודג הייהשה תמרוג
 -ימה תא םיליבומה םייטנגמורטקלאה תות

 תוטשפתהה תוריהמש ןובשחב חקינ םא) ,עד
 תותואהש קחרמהו 'ש/מ-ק 300,000 איה
 ןיוולהמו ןיוולל דע - מדק :א6.00ו אוה םירבוע

 אוה הייהשהה ןמזש אצוי - ראה רודכ דע
 1300 או ? "ומ ,אז העפותל תודוה .(תוינש/"לימ 270-כ

 ןיא ידהיל רוביד תרבעהב םא ךא .ידה* עיפ
 -ןמזב.םינותנ תרבעהב ,תיתועמשמ העפשה
 ןורסיח הווהמ 'דהה* ,יביטקארטניא ,תמא

 םייח ךרוא ,תולע ;ןיב ושענשי תואוושהמ .,הרבעהה ,םייטפוא םיביסל האוושהב .לודג
 -יסב תרושקתו תינליול תרושקת לש ,קחרמו.* ורה -ם בב ,םודיימ איה

 יתשל סוקמ שש הלוע ,םייטפוא יב :"רדרשמ תוינידמ םג תפסוותמ וז-הביסל

 א תחא םילשהל תולוכי ןהשכ , תויגולונכטה" ,5תא ןווגל ,תונושה תונידמה לש תרושקתה
 בתעשב הינשת סוקמב תְחא אובל אה + הינשה ₪ יכ הארנש ךכ ,יוביג רוצילו תרושקיתה תטיש
 מ . . .ךרוצה | תוינידמ .תויגולונכטה יתשל םוקמ חטבומ

 -ואב ;(השימחיפ הדרי רבב תולעהו תומיוסמ
 בכ .םיצורע 27 ,000 ויה ,ואדט15אד-6-7 ןמז ות
 <בכרומ ,רלוד ןוילימ 335-כ וכרעש-',דגד3-ה

 תיפוסה--תלוביקה .(אואו) רטמוננ
 ,רוביד יצורע 40,000-כ איה גטפואה לבכה לש

 ילבכ לכ לש תלוביקה כ"הסמ-תשולש יפ איהש
 .םייטנלטא*סנרטה תשוחנה

 ,דגד-9 ,ףסוני<? "םהלש. לגה ךרואש סיביס לש תֶוגו השולשמ

 םייטפוא םילבכ
 םייטנלטא-סנרט

 םתחנש הזוחל סאתהב הנבנ ד41-8 לבכה
 ,ב"הראמ קלח רובע התנב גד8ד :1984 תנשב

 ףוחמ קוחר אל תאצמנה לוציפ תדוקנל דע

 %ז6 ;תפרצו הילגנאל סשמ רשקמו הפוריא

 נטא6-) לוציפה תדוקנ ןיבש קלחה לע יארחא

 ילבכו ג16גד51ו/6וד ;הילגנאל דע (דוסא פסא

 ,לוציפה תדוקנ ןיבש עטקה לע סיארחא ןייול

 .תפרצ דע
 תוצרא 29 ןה יטפואה לבכב תושמתשמה

 תלוביק כ-הס .תינופצה הקירמא/הפוריאב
 בכרוָמ אוה ,רוביד יצורע 37 ,800יאיה לבכה

 ינפוא-דח רטמ> 1 3007 טפוא ביסמ*

 רלבכה .תיתרפיס איה תכבעומה תרושקתהו
= 77+ 

 לכלש םייטפואיםָיבָיס תוגוס השולשמ בברומ

 דחא רשאכ ,שילס ינוילימ 280 בצק דחא.
 י<תלקת לש הרקמב הברזרכ שמשמ -תוגוזהמ -ושקת ןיב הווש הרוצב הרובעתה תא תקלחמ

 57 לכל 'םירזחשמ* סיאצמ לבכה לב ָךְרואל
 7 מ לג

 רבכ ,1988-ב תוריש תתל ליחתהש, ,לבכל- |
 הנורחאה הנשב רבטצהש ןויסינחו תולקתולה יי נפל םינש 10 ,1956-ב הליחתה םיימי-תת

 קמועב לבכה תא חינהל ךרוצ "שיש דמלמ>

 .-תעב ,.תונוש תוביסמ עגפיי אלש ךֶכ - םייוסמ
 "יאלש ...ידכ .לנייול רשקב ושמתשַה .;תוָלַקתה

 4 דר | .תורישב. תוקספה ריהי'
 לשל הרבעהה \ .תֶלוכי' .ףטזש" תוריש תעב

 .,םוד םהאסה) כ ה :תהובג דאמ איה לבכה

 100-ב יוגש <*<דחא טיבמ. תוחפ אוה (אגנמ

 דחא טיב ול שיש ןנולה תמועל ,ש"לס ןוילימ

 .(עורג ריווא גומב]י.שיכס ןוילימ 1- בייוגש

 , תמועל ,הנש 2 25*כואוה "לבכה לש סייחה ךֶרוא

 -.+רדרדרדד - ןייול לש יםינש 0

 תכלוה תיטפנאה' יי .תונימא ללגב
 קזגד-ו לבכה ;ךכ\וז תכושקה תרוצ תחתפתמו ְס

 הלופכ תלוביק רָליַשיויָלְטרפ" לבב אוה (1989)
 -ריא ,הילגנא :תווצק.העבהאו דד/3-לנרשאמל "תוקינכט תֶרעב השומח יפ הלדגהל תנתינ

 רבכ סירבדמ ,וירחא . ה'זנְמְרְבְו יסרג- וינ ,דנל

 .1992-ב ?זד-2 לבכ-לע

 יטנלטא-סנרט לבכ רבכ ןנכותמ 1991 רובע

 200 אוה וכרעש

 565 לש בצקב דובעי הז לבכ .רלוד ןוילימ

 דגד-ו לש הזמ לופכ בצק טעמכ - שדלָסבעוילימ
 -רמו הקרוימב המלפ ,הילטיאל-םיפנע ליכמו
 .תפרצ סורד - ייס

 -לט שיטירב :ןה סויצרוסנוחב תורבחה
 , \דאד ,דרפסב הקינופלט ,תפרצ סוקלט ,םוק

 .ןוכיתה סיה רובע לבכלטיאשהדנקמ בולגלע
 תרבעהל תולדגו תוכלוהה תַושיִרבַה לֶלגב

 (1989) דגצ-ו ףסונ יטפוא לבכ חנוה ,םינותנ

 ןופצ ,בד-הרא לש יחרזמה ףוחה תא רבחמה



 ויהי דגד-9-ל סגו דגצ-1-ל םג .הילגנאו דרפס

 .הדנק חרזמב סיפנע

 סיב סייטפוא םילבכ
 חרזמבו ןוכיתה

 ארקנה יטפוא לבכ ,ןוכיתה סיה רוזיאב

 ,תכרעמה .תיחכונה הנשה רובע ןנכותמ 5
 רשק רשפאת (היליציס) ומרלפב הזכרמש

 סורדו ןוכיתה חרזמל סשמו הירדנסכלאל

 . 554-א5-שם לבכב היסא חרזמ
 ,ילאיסקאוק תשוחנ לבכ ,ןורחאה לבכה

 רשפאיו חרזמ-סורדל ןושארה רשקה אוה
 -גניס ,הקנלירסל ןוכיתה חרזמה ןיב תרוסמת

 .האופפו רופ
 -לתמ אצויה , 505 לבכל תרבוחמ לארשי

 רשקה ךשמיז סשמו ומרלפל רבחתמ ,ביבא

 .הקירמא ןופצו הפוריאל ד413-בו 141-9יל

 -לחו רלוד ןוילימ 107-כ אוה טקייורפה ריחמ

 ינוילימ 24-כ אוה העקשהב לארשי לש הק

 .רלוד

 -עהל לגוסמ היהי לבכה ,ןושארה בלשב
 .םייתרפס רוביד יקיפא 2000-כ ריב

 :ןה סויצרוסנוקב תופתתשמה תונידמה
 -רעמה הינמרג ,הינטירב ,בדהרא ,הילטיא
 תפרצ ,דרפס ,ןווי ,היקרוט ,לארשי ,תיב
 .הירציוושו

 םייטפוא םילבכ
 טקשה סונאיקואב
 ידוההו

 -בכהמ קלח ידוההו יפיצפה סונאיקואב

 :סיננכותמ קלחו ולחשוה רבכ סיל

 תסאס אסאס/נה;> הא/אסהמה (3-1-א) - 0

 55 דדד שו 411 (114.-4) - 9
 צאא6ססטצמתסאצס (קת46) - 9

 תו וא [ע] קא (ד6-3) - 9

 ץתוז ןקקןאם5-ד6-3 1ןאא (6ק-2) - 9

 5צסאםצ/גטסא1 גאס (ד45א/4א-2) - 1

 5צ כאםצ/451 - 5

 4681 אאסח)54 - 3

 \ש-5 0/1 וא 11 (1.04) - 92

 יטרפ לבכ 1992 תנש רובע ןכותמ ןכ-ומכ

 ףוחה ןיב ,א:סּהג תארקנה דדו תרבח יזע

 .אאוא411-ו בדהרא לש יברעמה

 םייטפוא סילבכ תלחשהל תוינכות ןנשי

 היהי תכרעמה זכרמש הארנכ .ףלוגה רוזאב

 רבחי מ"ק 520 היהי וכרואש לבכהו ןיירחאבב

 .תיווכל התוא

 דגז 9

 הפוריא תרוסמת
 הפוריאב 6571-ה תדיעו

 דדופ 60 אתה פאספ 0
 םטאסקפגא ?ס05141 גאס
 דמו ם60אואוטאו6 גד

 הג אוזאופד גרסא

 תונידמה 26 רוביחל טקייורפ תננכתמ

 ליחתהלו יטפוא ביס תועצמאב הב תורבחה

 -סמש סיפצמ .וז הנשב דוע חתפמ ירע רוביחב

 םתחיי 'הפוריא תרוסמת' רובע הנבהה ךמ

 .1955-ב לעופל אצי טקייורפהו רבמטפסב

 םייתשבי םילבכ
 -תת םילבכב םיבלושמ
 םיימי

 -סנרט יטפוא לבכל תוינכות ןונכת יבלשב

 -רה חרזמל הפוריא-ברעמ ןיב רשקיש יריביס

 מ"הירב ,ןפי תא רבחל רומא לבכה .קוח

 עיגי תיריביס-סנרטה תבכרה יווקל ליבקמבו

 ךרד ףנע ןנכותמ (2 "סמ רויא) סשמ .הבקסומל

 רוחשה סיה ךרד ףנעו ןגהנפוקל יטלבה םסיה

 ףנע סג ןנכותמ .ומרלפל ,ןוכיתה םסיל עיגי

 איה סג הינמרג ברעמ .גרפל סשמו השרוול

 ןילרבו טרופקנרפ ןיב יטפוא לבכ תננכתמ

 .גרפו הבקסומל סשמו השרוול תיחרזמה

 ,רופגניס סוקלטו תפרצ סוקלט ,תינמז-וב

 ןוילימ 600-כ !כרעש יטפוא לבכ םסיננכתמ
 רבחמו ,554-א/5-ואפ-2 רומאכ ארקנה ,רלוד

 .רופגניסל ייסרמ תא

 לבו -והיהזהזה'היה'ה ה דג 5
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 רוזיאב תוימי-תת תויטפוא"ביס תוכרעמ

 יטנלטאה סונאיקואה

 םיביס תוגוז ינשמ בכרומ היהי לבכה

 ינוילימ 565 לש תוריהמ ילעב ,סייטפוא

 .ש"לס
 ,יטוביז ,יבאד-ובא ,םירצמ רוביח יופצ

 יטפוא לבכב ,היזנודגיא ,ודוה ,תידועסה ברע
 הווהי אוה ,לעופל אצי טקייורפה סא .1994-ב

 -ייק .יטייבוס-סנרטה לבכל תיניצר תורחת

 -קייורפב תוברועמה תוצראה ןיב סיעגמ סימ

 לחשוי 554-או5-שפ-2 לבכהש תובשחמ שיו םיט

 .554-או5-שפ-1 ומכ ביתנה ותואב

 םוכיסל
 -טפוא סיביסב תועקשהה כ"הסש סיזוח

 רובע ,רלוד ןויליב 5-ל עיגי 1994 תנשל סיי

 -קחמ סישענ ןכ-ומכ .םיימואל-ןיבה סיעטקה

 ןיבו תרושקת ינייוול ןיב רשקה תקידבל סיר

 102 - ואזשף סתפוד :םינוש סיניוול ילולסמ

 .זאא
 ירנויצטסויג לולסמ - תרושקתל לולסמה

 עצבתהל סילוכי רתוי ךומנ לולסמו (6פ0)

 לוביק תלדגה רשפאמה רבד ,תיטפוא הרוצב
 -ול ןיב תורבחתהב תושימג ,תרושקתה יניוול

 לש הייארה חטש תלדגה ,סינוש תרושקת יניו

 א "וכו ןייוולה



 :המחלשבו םולשב
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 תיניוול תרוועקתו תיטפוא תרוועקה
 דוחל דחא לכו דחיב םיינוע

 יצורע ,תיניוולה תרושקתה תעפוה ינפל

 סיעצמאה ויה וידר ילגב רשקהו ןופלטה

 קלח .ינורטקלא עדימ תרבעהל םידיחיה

 עיגהל תלוכי-יא ןוגכ ,הלא םיצורע תולבגממ
 -גומ לוביקו סימייוסמ םייפרגואיג םירוזיאל

 -וולה תרושקתה ןדיעב דוע תופקת אל ,לב

 .תיני
 רודיש תרשפאמ תיניוולה .תרושקתה

 דוק - ןיוולה לא עקרקה ינפ לעש הדוקנמ

 -וק - עקרקה לא ןיוולהמו (טפזאא) הלעמ

 הטילק תונחת רפסמ לא ,(טסואא.!זאא) הטמ

 .ןיוולה לא תונווקמ תונטנא תולעב

 :תולבגמ שי תיניוול תרושקתל םגש אלא

 קוב לדכנמ
 שצמאב םידשו

 העפשהה רוזיאב תואצמנה תונחתה קר

 תא טולקל תולגוסמ ,(ת00ד-?8אז) ןיוולה לש

 לולטמב סיניוולה תופיפצ ,םירודישה
 תותואהש הדבועה ,650514וסאפת+צ-ה

 תופיטל תודוה (אדדמאטגדוסא) םישלחנ

 ינפ לע וידר ילג םע תירשפא תושגנתה ,םשגה

 -צר יתלב הטילקל תותואה תפישח ,עקרקה
 צורע) ההובג תולע ,(הנפצה שי סא אלא) היו

 לוביק ,(רלוד 50,000-ל 300,000 ןיב ענ ,הלעמ
 תרושקת :ףסונ ןורתיפ ושרד הלא לכ - לבגומ

 .םייטפוא סילבכ תועצמאב

 ןתינ אל םהילא םירוזיא שי ,תאז לכב

 יתלב תולעהש וא םייטפוא םילבכב עיגהל

 םהמ טולקלו רדשל ןתינש דועב ,תילכלכ

 .תרושקת יניוול תועצמאב

 שומישהו הקדצה שי תונורתפה ינשלש ךכ
 תרבעהב ךרוצה סע דבב דב ,לדגו ךלוה סהב

 ,יסרפה ץרפמה תמחלמ ,המגודל .עדימ

 -ישב. הרבעוה ,ונחרוכ לעב הנממ קלח ונייהש
 ,םייטפוא סיביסו תרושקת יניוול ךרד יח רוד
 .בלושמב וא דרפנב

 ןיב תשרל הנורחאל הרבחתה ,לארשי סג
 תדמועו סייטפוא סילבכב תרושקתל תימואל
 יניוול ילעב ןודעומב הרבח תויהל איה סג
 .תרושקת

 -תת תרושקת לע םיטרפ םיאבומ ןלהל
 לש ידיתעה חותיפה לע םגו יטפוא לבכב תימי
 .ילארשי תרושקתה ןיוול

 ₪₪05) סומיא' ימי"תת לבכ
 םטפס אופסהמתתאמגא 0641 לבכה

 ףתושמ ,מדק 2,900דכ וכרואש ,5צ5מאו - או
 ,הילטיא ,ןווי ,היקרוט ,לארשי :תונידמ 13-ל
 -לב ,דרפס ,דנלוה ,הינמרג ,הינטירב ,תפרצ
 .הדנקו ב-הרא ,ץיווש ,היג

 תמועל ,מ"ק 65 לכל סירבגמב דיוצמ לבכה
 .ןשיה תשוחנה לבכב םירבגמ ןיב קחרמ מ"ק 8
 ותולע ,רלוד ןוילימ 107 לש ללוכה ךרעה ךותמ
 ןוילימ 24-כ אוה לבכה לש ילארשיה קלחה לש
 רשק תריצי בייחמה קחרמה ללגב ;הלוד
 -בכב תועקשהה כ*הס) .ןוכיתה סי לש ובחורל
 -קשהה לכמ 6% אוה ןוכיתה סיב סייטפוא סיל
 .(םיימיזתת סייטפוא םילבכב סלועב תוע

 השענ ילארשיה דצב לבכה לש ורוביח
 תזכרמב יוביגהו א"תב תימואל-ןיבה תזכרמב
 תזכרמ .הוקת-חתפב השדחה תימואל-ןיבה
 איה ,ץראב הלדוגב היינשה איהש וז הנורחא
 תינוריעניבו תימואלניב ,תיתרפיס תזכרמ
 .ןארידת תרצותמ 2 5צפזמא  םגדמ

 -ומרלפב זכרמה סע 'סומיא' לבכה
 -וריא תוצראל יתרפיס רשק רשפאמ ,היליציס
 סייטנלטא-סנרטה םילבכה תועצמאבו הפ
 לבכ .הקירמא ןופצל ,141-97ו ,דגד-4 סימייקה
 לכויו ,1993-ל ןנכותמ דאד-ו0 ףסונ יטפוא
 גוז ךרד תוחיש ףלא 150 תינמז-וב ריבעהל
 יפלא 2.4 לש סינותנ תרבעה בצקב) ,סיביס
 ,תורשפא תמייק ןכ ומכ .(% שילס ינוילימ
 -חתי 'סומיא' לבכה ,ומרלפב תמוצה תרזעבש
 םורדו ןוכיתה חרזמל סשמו הירדנסכלאל רב
 554- תשוחנה לבכ עיגמ סשמ - ,היסא חרזמ
 (5ס0שדדג 65ד 4514 רופגניסל דע םייקה אמ-אמ 1
 ותואבו - אנססומ םג5ז - וצמפדמתא ם08075)
 .554-א5-אמ 2-ה ןנכותמ ביתנ

 20,000-כ לש יפוס לוביק 'סומיא' לבכל
 -יש 3000 תמועל ,תוינטלומיס ןופלט תוחיש



 א-ת ןיב) סייקה ילאפ-לת* לבכב ןופלט תוח

 לבכב תוחיש 128-ו ,1975-ב חנוהש ,(ומרלפל

 חנוהש (ייסרמל א-ת ןיב) 'לט-רמ' ימיזתת
 -לת לבכמ סיקיפא םיריבעמ ,םויכ .1968-ב

 ."סומיא' לבכה לא לאפ
 -יא' לבכ לוביק תא ליפכהל תפאוש קזב

 םייחה ךרוא .יתרפיס דויצ תפסוה י"ע 'סומ
 .הנש 25-ב ךרעומ לבכה לש

 םיקיפאה רפסמ ,1991 תנש תליחתב

 רובע הווש טעמכ היה לארשי לש ל"וח רשקב

 ינייוול רובעו (1300-כ) סיימי תת םסילבכ

 .(1200-כ) תרושקת
 תיניוול תונטנא תנחת תננכתמ 'קזנ'

 -ונבו 'סומיא' יטפואה לבכל יוביג ןתמל השדח

 -ירפק סע יטפוא לבכב רשקה תא תמדקמ ףס
 .ןיס

 תרשפאמ ימי-תתה יטפואה לבכה תלעפה
 :תרושקת יצורע שומישב רתוי הבוט הקולח

 -ימיסקפו סינותנ תרבעה ,וידר ,רוביד יצורע
 תשדקומ תיניוולה תרושקתה רשאכ ,היל

 .היזיוולט ירודישל
 תרבח ,יסרפה צרפמב המחלמה ץורפ זאמ

 תינייוול תרושקתל עקרק תנחת הליעפמ 'קזנ'
 רובגתל - הלאה קמע רחאל הלדוגב היינשה -

 -יעב ,םלועה יבחרל היזיוולט ירדשמ תרבעה
 הנחתה ..יס.יב.ןאו .ןא.ןא.יס תורבחל רק

 סינופלט תרושקתל שארמ הנכוהש השדחה
 היטיוולטה יצורע ינשל הבסוה סיבשחמו
 הרבחה הניקתה ןכ-ומכ .ל"נה סיימואל-ןיבה

 סוקמ לכמ היזיוולט ירדשמ תרבעה ךרעמ

 רשפאמ יתרושקתה ךרעמה .ל"וחמ סגו ראב

 ןיב ,םגו סיעוריאה לש תמא-ןמזב הרבעה
 תוכרענה תובלושמ סיאנותיע תוביסמ ,ראשה
 .לדוחבו צראב םידחא תונולמב תינמז-וב

 סייטפואה םיביסה תשר ,ץראה ךותב
 -גותמ ,הלוטמל תליא ןיב הסורפה תיתרפיסה

 ךשוממ רשק תרשפאמו לגורקימ ךרעמב תרב

 .ןופלטו היטיולט ,וידר ירודיש לש

 אל תינמז-וב הרבעה תלוכי יטפואה לבכל

 ירודיש לש סג אלא ,ןופלט תוחיש לש קר

 בתכב תועדוה ,היזיולט ימולצת ,ואידיו

 .הילימיסקפו

 תלבוסה ,תיניוול תרושקתמ לידבהל

 ןיוולה לא סיקחרמה ללגב (ספו.גצ) 'היעשה'מ
 תוחישב (86א0) דהמ ,עקרקה לא ןיוולהמו

 -ושקתב - םינותנ תרבעהב סישובישמו ןופלט
 הלאכ תוערפה תועיפומ אל יטפוא לבכב תר

 ,(ןיוולה ךרד אלו) וכרד ריבעהל ףידע ןכלו

 רתוי תולעהש םסג המ ,םינותנו ןופלט תוחיש

 .הכומנ
 איה לארשי לש תימואלניבה תרושקתה

 התובישחו הרבחה ייחב רתויב בושח ביכרמ
 תנש ףוסב) .צרפמה תמחלמ ימיב הלדגו הכלה

 החיש תוקד ןוילימ 300 לעמ ועצוב 0
 .(לדוחמו ל"וחל

 ילאושיה תרושקתה ןיוול
 ( 4/05) "סומע" -

 תיברעה הלימב ורוקמ 5416115 גשומה
 ןיוולה טקייורפ .בבותסהל השוריפש 54141.
 קרו םינש 7-כ ינפל רצונ 'סומע' ילארשיה
 ,אאפ היה סשה הלחתהב) .לעופל אצי 1993-ב
 סויה .(גאַוספ סשה לבקתה רחואמ רתוי לבא
 ,לארשיב תיניוולה תרושקתהמ קלח תעצבתמ
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 יסומיאי ימי"תתה יטפואה לבכה

 = 12 - ןאז1541 ץ תרושקת ןיוול תועצמאב
 תרזעב ,(359% וא) 1*'%-ב ללחב םקוממש
 'סמ רויצ) ,(דאגאפקסאספפ5) םיבישמ השולש

0 
 ןתינ ,הזה ןיוולה ייח ומייתסיש רחאל

 ןיוולה לא תרושקתה תא ריבעהל היהי

 ירנויצטסויגה לולסמב בצייתיש | ,'סומע'

 (הוושמה וק לעמ מ"ק 36,000 הבוגב ,ללחב)

 םוקימה .ריאז לעמ 15 5 ,ול דעוימה סוקמב

 ימואלניבה ןוגריאה י"ע 1986 תנשמ רמשנ

 .ללחב םיניוולה סוקימ תקולחל

 ,םייצרא תרושקת יכרצל תונעיהל ףסונ

 תתל לגוסמ היהי 'טומע תרושקתה ןיוול

 .תורחא תוצראל םג תרושקת יתוריש

 .טפס) 2 קפוא '1 קפוא: יניוול תחלצה

 35 57ו 35-א לולסמב וענש (1989 לירפאו 8

 מ"ק 1500 דע 250 לש קחרמב) הוושמה וקמ

 ןיוול תחלצהל סג הווקת תנתונ (צראה רודכמ

 (4תאוסגא "סומע' ןיוול .'סומע  תרושקתה

 הבושת אוה אומסחמתתאאטגא 5צפדמא - 4א05)

 תא תרשמה (4545541) 'טסברע"' ירוזיא ןיוולל

 -קירמא היגולונכט ססובמ אוהו ברע תוצרא

 .תויאפוריא תועקשהו תיא

 תיריוואה הישעתה תרצות ,'סומע' ןיוולה

 -שוריב 1990 רבוטקוא א"ליא תכורעתב גצוה

 רגושי סיניוול 2-מ בכרומ היהיש 'סומע  .םיל

 לעמ בצויו "ןאירא' יתפרצה ליטה תועצמאב
 ,היזיוולט תוינכות ורבעוי םשמ .הקירפא
 תורחא תונידמלו לארשיל "וכו ,ןופלט ,וידר

 תילארשיה רודישה תושר .סיקיפא ושכריש
 לש העקשהב 'סומש' ןיוול טקייורפל תפרטצמ
 ותועצמאב רדשל לכותש ידכ ,םילקש ינוילימ
 שוכרת הלשממה סג .וידרו היזיוולט ירודיש
 ,הנשל רלוד ןוילימ 15 לש סוכסב ןיוול יתוריש
 םימרוגו קזב תרבח ,2 ץורע .םינש 10 ךשמב
 ישמתשמ ןיב סה סג ויהי םירחא םייקסיע
 תורשפאה תמייק ,ףסונב .ןיוולה יתוריש
 -צש ךכ ,(רדשלו טולקל) תינוויכז-וד תרושקתל
 שומישל ופרטצי תויטרפ תותשר םגש יופ
 לש תולעה .תיניוול תרושקת לש יביסנטניא
 איה לארשיו רלוד ףלא 250-ב תכרעומ ןיוולה
 יניוול תולעב תוצרא 150 ךותמ תינימשה
 .המצעב םתוא תרציימה ,תרושקת

 .--- קסזז 9

5 
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 וייח ךרוא :תונוכת רפסמ *סומע' ןיוולל
 ןיוולה .ג-ק 600 ללחב ולקשמ ,סינש 10 אוה

 יפלא 11/14 אט.פאאס םירדתה סוחתב דבוע
 745. םיבאשמ 6 ול ויהיו ץרה ינוילמ
 סירודישה תא טולקל היהי ןתינ .סטספתפ)

 תולעב תחלצ תונטנא תרזעב ןיוולה תועצמאב

 .רלוד 300זכ ןתולעש ,'מ 0.6 דע רטוק

 ןיוולה לש יללכ רואית
 יסומע'

 (אוזאז54ד- ?ןיוולינימ' אוה 'סומע ןיוולה
 תיקסע הקדצה האצמנ אלש ןוויכ ,םוז.חמ)
 ףוג ךרוא .לארשי רובע ,לודג ןיוולל תיקווישו

 םילגנפה ינשמ דחא לכ ךרואו ,"מ 4 אוה ןיוולה
 אוה (ינופצו ימורד) שמשהמ היגרנא תטילקל
 .(שמשה יחטשמ) "מ 7?

 ילבמ ,הטילשה תנחת ידי לע דקופי ןיוולה
 תויאמצע תוטלחה תלבק תלוכי לעב היהיש
 -סל וא הלחתהל ,תוכרעמ-תת תלעפהל עגונב
 תונטנא תונקתומ ןיוולה לע .םיכילהתה סוי

 .םיבישמ 6 ,סוח ירזפמ ,עאת-ו אש סוחתב
 הנבמה זכרמב :ירלודומ אוה ןיוולה הנבמ

 לכ .קלד ילכימ ינש וכותב אשונה לילג בכרומ
 היגרנא ידי לע תולעפומ ןיוולה תוכרעמ-תת
 -רפנ שמש יחטשמ תרזעב תרצוימה תילמשח
 לש הניקת הלועפ חיטבהל תנמ לע .םיש
 וא תיקלח איה שמש תטילק ובש בצמב ןיוולה
 לע תרתסומ שמשה וב בצמ) ללכ תמייק הניא
 -לקינ רבצמ ןיוולה ליכמ (ץראה רודכ ידי
 בשחמל תורושק ןיוולה תוכרעמ לכ .ןומימ
 (סאד4 וצגאפמאס 6ס0אוק\חממ הירטמלטו דוקיפ
 תא תיעקרקה הנחתה הריבעמ וכרד ,- פאס
 איה וכרדו תוכרעמה-תת תלעפהל תודוקפה
 .ןהלש הירטמלטה תא תלבקמ

 רושק (פאְס) הירטמלטהו דוקיפה בשחמ
 הפיקע דוקיפ תכרעמ לש רדשמלו טלקמל
 ןיוולה לא עדימה סרוז סכרד ,הירשמלטו
 .ונממו

 10) ןנכותמה םייחה ךרואב דומעל ידכ
 תוליעפ תוכרעמ-תת ןיוולב ונקתוי ,(םינש
 הווהמ תכרעמהו הדימב - האלמ תוריתיב
 קותישל תמרוגה תיראלוגניס לשכ תדוקנ
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 םיניודלה ךיב יסומע' תרוועקתה ןיודל לש ומוקימ
 4 ץראב םיטלקנה

 <=צ
 סא 0 . גאס
 ששא < - 0

 כ סזאפא
 ₪ 5גדם\ ו ודשפ ₪0 גאאשס םטד

 אסד וא 56השוספ (ס
 סה דוס 1

 ווד(. 3 אד ע 12 ורש אמו



 לשכו הרקמב :- תיקלח תוריתיבו ,ןיוולה

 .םיעוציבב הדיריל איבמ
 (תס00ז- :העפשה תומולא יתש ויהי ןיוולל

 לעמ תחאו לארשי לא תנווכמ תחא ?פואמ
 -משמ 'סומע*יניוול ינש .תדיינ איהש ,הפוריא

 םינתינה סיתוריש רובע םגו יוביגל סג סיִש

 .לוטיבל

 תיניוול תרושקת יכרצ
 לארשי לש תיושכע
 :סויכ סיצוחנ לארשיב

 .תיצרא םינפ תרושקת <
 .37ו 2 ורע תצפה *
 .םידיינ היזיולט ירודיש <

1 

 .ינוויכ-דח עדימ תצפה 6
 .(טוסםס6סאזםחפא65) ואידיו תודיעו <
 תשרב תרושקת תויעבל םיינמז תונורתפ =
 ."'וכו ןופלט

 םוכיס
 יסרפה ץורפמב המחלמה ץורפ זאמ

 500%-ב הלע לדוחל תוחישה רועיש (17.1.91)

 -ב הלע ל"וחמ תוסנכנה תוחישה רועישו
 ךרוצ היה תושירדה תא קפסל ידכ .%

 סיימואלניבה םיקיפאה רפסמ תא לידגהל
 -קומ) יסומיא' ימי-תתה לבכה תכונח .50%-ב

 לודג קלח קפסל רשפיא (ןנכותמהמ סד

 תרבגומה תיניוולה תרושקתה .תושירדהמ

 לש תמא ןמזב היטוולט ירודיש תרשפאמ
 .המחלמה יעוריא

 התיה ילארשיה ןיוולה תא רגשל השירדל
 ,ןכל .ברע תוצרא םעטמ תודגנתה הליחתב
 ןוגראהמ םיבישמ 3 1986-ב הרכש לארשי
 -תב ,תיניוול תרושקת רובע ,תוח154ד ל"ניבה
 ךרד הרבע תרושקתה .אט-פגאס סירדתה סוח
 הזש רחאלו 1'ש .סוקימב /ז.זאפ154ד ןיוול
 ."סומע' ןיוולל תרושקתה רובעת שומישמ אבי

 סג ,דיתע שי תרושקתה תויגולונכט יתשל
 המחלמב - םירצקל םסגו םילודג םיקחרמל
 .סולשבו

 לכונו סזלשל ךייש דיתעהש תווקל שי
 תרושקתב תכל תוקיחרמ תויוחתפתהל תופצל

 ₪ .ונרוזיאב

5-4 
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 בועחומלמה דרועלנה

 גותימ וא רזובמ גותימ
 זכורמ

 דרשמה הווהמ תרושקתה לולכמב הבושח הילוח

 םיאצמנ וישמתשמש סייוסמ ןוגרא לש בשחוממה
 ןיבל סניב רשקה תניחבמ םג ,לבגומ יפרגואיג רוזיאב

 עדימ ירגאמל וא ינוציח רשק תניחבמ םגו סמצע
 .םיפתושמ

 וא תונמב רזובמ גותימ אוה תונורתפה דחא

 ווא - 4 4אג) מ"תר - תוימוקמ תרושקת תותשר

 .(ןטהאזצצ
 -לשמו ,בדהרא ןופצב רקיעב םיחתפמ מ*תרה תא

 תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמ סע םסג ותוא סיב
 .(83 "סמ 'םיבשחמ* האר) (פ"אמ)

 תכרעמה רואת
 סייוסמ ןוגרא לש תרושקת תואצוהב ךוסחל ןתיג

 ןבא אוה גותימה .םיבאשמ לש ףתושמ שומיש ידי-לע

 .תרושקת תשרב הניפה

 .דוגיאו גותימ תמוצ :1 רויצ

 ד- ףוסמ ;6-בשחמ

 -יחיל רשפאמ ,(1 רויצ) דוניאהו גותימה תמוצ
 גתמל םגו ,(רתוי וא) דחא ינוציח וקל רבחתהל םיד
 ןוגראה ךותב םיאצמנה םישמתשמה ןיב רשקה תא
 טטסוזתוצפ ג24) 527ה הז ךרוצל .(םיפוסמ וא סיבשחמ)
 תיטרפ תזכרמ וא ,מ"תר תויהל לוכי (פאטנָפ מ
 תטישב תדבועה (ןופלט רובע רקיעב) תיטמוטוא
 .םיינשה לש בוליש וא ,םילגעמ-גותימ

 -יקל (םשי) 'רשגמ'-ב ללכ-ךרדב דייוצמ מ"תרה
 .(2 "סמ רויצ) - תינוציחה תשרה לא רוש

 תינוציח תשרל רשקמ םע מיתר :2 רויצ

 סיטרדנטסה ןיב הרמה תישענ רשגמה ךותב

 תימוקמה) תותשרה יתש לש (₪גצ) תונוכתמהו

 .םינותנה תרבעה ןמזב (תינוציחהו

 0 אַז וא ,םושחש :ומכ םימ"תרש ןייצל שי
 ךוותבו ,םייוסמ חלשו-ןסחא לש גותימב םישמתשמ
 .םינותנה תרבעהל (ילאיסקאוק לבכ ומכ) ףתושמה

 מ"תר ןיב האוושה *-
 פ"אמ ןיבו

 -ודיה ,םינותנ וא רוביד גותימל םיפ"אמ םסימייק
 םיבשחנ סניאש 6% - ססחקוש 3 :עבגפא םשב סיע
 תנכס ךכב תמייקו ,תויבכוכ םהש ןוויכ ,סימ"תרכ
 סיפ"אמל ןיא ןכ-ומכ ;תחא הדוקנב תכרעמה תליפנ
 -גותימ תותשר סג.םידיחא םילוקוטורפו סיקשמימ
 תובשחנ ןניא סינותנ תרבעהל בשחמ תוססובמ תונמ
 םילודג סיקחרמל תודעוימ ןהש ןוויכ ,םימ-תרכ
 .סינוגרא לש לודג רפסמלו

 ,ינורטקלא-ראוד ןוגכ ,םירחא תרושקת יעצמא
 ינורטקלא גתמל רבוחמה ןחלוש-בשחמ לע סיססובמ
 ,מ"תר םניא הלא .לודג בשחמל ךכ-רחאו פ*אמ וא
 פ"אמב וא תאצמנ גותימה לש היצנגיליטניאהש ןוויכ
 .תשרב תרזובמ הניאו ,לודגה בשחמב וא

 רשפא יאו ללכ ךרדב לבגומ פ-אמב ספה-בחור
 יריממ םיפיסומ םא אלא ,דיחא וניאש דויצ רבחל
 .סילוקוטורפ

 .מ"תר ונניא המ ונרדגה ןאכ דע
 לש בר ןווגמ רבחתמ הילאש תשר* :מ"תר תרדגה

 לבגומ בחרמ ךותב ,דחא ןוגראל םיכיישה סישמתשמ
 צרה"הגמ לעמ) לודג ספיבחור וב שיש ,מזק רפסמל
 םילוקוטורפו םיקשמימ ,תונמ-גותימב דבועה ,(דחא
 תלגוסמה תרזובמ היצנגליטניא ללוכו ,סייטרדנטס
 תחא הדוקנ הב ןיאשו םינוש םידויצ הילא רבחל
 * .הלוכ תכרעמה תוטטומתהל סורגל הלולעה הדיחיו

 :םינייפאמ רפסמ יפל סימ*תר ןיב ןיחבהל ןתינ
 .ספזבחורו ;ךוות ;השיג ;היגולופוט

 םהו רתוי לודג םבחרמש סימ*תר ונבנ הנורחאל
 - א"תר אוה םייוניכ .מ"ק תורשע לש קחרמל םיעיגמ
 אא - א6טטקסעגפ הג =-) תוירוזא תרושקת תותשר
 ,םינותנו רוביד ןיב בולישל םידעוימ םהו ,(₪
 (6גזצ) סילבכב היזיולט לש תוקינכטב םישמתשמו
 .בחר-ספב

 סירבעומה םיטיבה ,סיסב-ספ תמועל ,בחר-ספב
 םייוניש ידי לע םיגצוימ תויהל םילוכי תשרה ךרד
 ןמוב וב ,תואה לש הזפ וא הדוטילפמא ,רדתב
 תמר הנתשמ טיב לכ רובע ,טיסבה-ספ תטישבש
 תותשר לולכל םילוכי הלאכ א"תר .תואה לש חתמה
 תותשר םירבחמה סירשג סע (ם ₪) תועבט תרוצב
 תעבט תשרל (ש/ב"מ 12,5) הכומנ תוריהמב תעבט
 ,תלעופו הרדש טוחכ תשמשמה ,ההובג תוריהמב
 .ש/בדמ 100 וליפא וא 50 לש תויוריהמב

 לומ מ"תר ינייפאמ
 פ"אמ

 ואש סינותנ תרבעהל רקיעב םיאתמ מ"תר
 ןיב תמייוסמ היהשהל סרוג אוה ;ההובג תוריהמבו
 פ"אמה.סינותנ רודישל השיגה ןמזל השירדה ןמז
 -ימב (המגודל ש/ב"א 64) רוביד ץורע תלבק רשפאמ
 ןמז לכ סישמתשמה תושרל ראשנה ,םילגעמ גות
 .החישה

 לש ילמיסקמ לוביק לעב פ"אמ ,תאזכ הרוצב
 /בדא 64 תולעב) תינמז-וב תוינוויכזוד תוחיש 0
 מ"תר תמועל ,ש/ב"מ 128 לש ספ-בחור ךירצ (ש
 .ש/ב"מ 10-ל 1 ןיב לש ספ-בחור ךירצש

 64 לש ץורעב ךרוצ שי החיש לכ רובע פ-אמב
 -ובה תוחישה רפסמל סאתהב ,הזמ לופכ וא ש/בזא

 ךרוצ שי םירקמה בורב ,מ*תרב ,תאאז תמועלו ,תוינמז
 .תחא תורשקתה רובע ספה-בחור לכב

 תונורתי שי | תוטישהמ | תחא | לכל
 הדבועה אוה מ*תרב ירקיעה ןורסיחה .תונורסחו

 וניא רוזש-גוז ומכ ךוות תוהובג תויוריהמ רובעש
 םיביס וא םיילאיסקאוק סילבכ סישורדו ,םיאתמ

 \ .םייטפוא
 ,בכוכה (₪פ) וקב גותימה זוכיר ,פ"ראמה רובע

 שישכ תימוקמה תשרה לכל הליפנ תנכס הווהמ
 תרבעהל שמתשהל רשפא מ"תרב .תזכרמב הליפנ
 ול ןיאש ןוויכמ יאדכ וניא הז שומיש לבא ,רוביד
 ןייפאמה תונמ-גותימ ;5"אמב ומכ גותימ תלוכי
 ךכמ האצותכו ,רוביד תרבעהב הייהשהל סרוג מ*תר
 וא רוביד תסיחד ומכ ,דהה לוטיבל תוטיש ;דה עמשנ

 .תכרעמה תא דואמ תורקיימ ,הקיתש
 םינותנ תרבעהו רוביד רובעש איה הנקסמה

 יתרפסה פ*אמה ,ש/ב*א 64-מ תוכומנה תויוריהמב
 רפסמו תוהובג תויוריהמב סינותנ תרבעה רובע ;ףידע
 -וצמ יפרגואיג רוזיאב םירזובמ סישמתשמ לש בר
 לודג ספ-בחורל השיגה ללגב ,סיפידע סימדתרה ,םצמ
 .תונמ-גיתימו

 סוחת ןיב רשקה תא הארמ 3 'סמ רויצב הלבטה
 הלבטה ,4 "סמ רויצבו ,למומה ךוותהו םירדתה
 ,ןרפסמ ,הדובעה תונחת גוס ןיב רשקה תא הארמ
 .למומה ךוותה גוסו עדימה תרבעה בצס

 אר

 ל ב[ ה ידו

 כ

 .-----דפט רוח דרפטש !,"טס'וספסהה

 כנו ב ] "ו

 ץלמומה

 ב
 ו 4
 ו 4
 2 , 44% פו

 ,הדובעה תונחח גוס ןיב רשקה :4 רויצ
 ךוותה גוסו עדימה תרבעה בצק ,ךרפסמ
 ץלמומה

 פ"אמו מ"תר בוליש
 ןיב בולישל האיבה תיגולונכטה תוחתפתהה

 םיפ"אמב סייוניש עוציבל ,הזמ רתויו פ"אמו מתר
 דויצ תפסוה ומכ ,הרמוחב ןהו הנכותב ןה םימייק
 ןכו (קזמ - אצה דחק םוקושו) תונמב תרוטמתל
 -תפ חיטבהל הזבו "וכו ,רקב ,הריבצדוק ,םיקשמימ
 .ליעיו ינוכסח ןור

 מ"תרו פ"אמ לש םיבולישה וכז הבר בל תמושתל
 :תוטיש יתשב
 (ש) הריבצ"וק (1
 ןומיסקא תעבט (2

 הריבצ וקב מ"תר
 -תקולחב בובירב סידבוע ,הריבצ-וקב םימזתרה

 תרבעה סירשפאמו (דסא - דוא תופס אטטקאםא) ןמז

| 



 א - א6) דדוקמ קפוד-ןונפא תטישב יתרפס רוניִד

 םינותנ תרבעה רובעו יתרפספ"אמ לא (00% סוגה
 ססובמ תונמ"גותימ תשר לא 'רשגמ' תועצמאב

 .א.5 לוקוטורפ
 רוביד תרבעהל דעוימה הריבצה-וקמ קלחה

 ראותמש יפכ ,ןמז תקולחב עצבתמ סילגעמ-גותימב

 .5 "סמ רויצב

 םיידועיי תונולת םע ןמז תקולח גותימ :5 רויצ

 תונולח רפסמ וא (שו) ןולח' לבקמ שמתשמ לכ
 ,תורודשתה תא טלוק וא רדשמ אוה הבש תרגסמנ
 הדובע תנחת סע רשק רוציל ידכש תרמוא תאו
 .רחא *ןולח* לא רבעומ תויהל ךירצ עדימה ,תרחא

 ןולח לכ ןסחאמש ,ןמז-גתמ תרזעב ירשפא רבדה
 דחא הריבצ-וקל תכיישה (טגשמו 8<) רודיש תרגסממ
 ףצרב ,שדחמ רודישה לע רזוחו (טגצתו ₪) רודישל
 דחוימ רחא הריבצדוקבש הטילק תרגסמב ,הנוש
 תרגסממ רתוי רצק ןמז קרפב (ו5₪) הטילקל
 .תחא

 רוביד-ןוסחאב סנכנ עדימה + ןולחב המגודל

 .ןמז גתמבש (5קס63 506 - 5)
 דמשכ ,(000₪0| 506 - 65) ןוסחא תרקב לש חוקיפב

 .הטילקל הריבצה-וק לא רדושמ עדימה , ןולח עיג
 תינוויכ-וד הלועפב ךרוצ שי ילגעמ גותימבש ןוויכ

 עדימה תרבעהל סג סיאתמ רודיסה ותוא ,(₪160ק6ג)

 תונולח ינשב ךרוצ שי תורשקתה לכ רובעו + לא מ
 העברא כיהס ,הטילקל תונולח ינשו רודישל
 .(606) סיידועיי תונולחה ל"נה הטישב תונולח

 תונולחב שומיש איהו ,תרחא תורשפא תמייק
 ןולח ןתונ ןמזה גתמ ,תאזה הטישב .תימניד הרוצב
 ןולחו ןז לא ?-מ עדימ תרבעה רובע ,'א' המגודל ,דחא

 לע תונולח ינשב קר שמתשמ ךכו ,+ לא מ ,ץ ,רחא
 .דחא הריבצ"וק

| 0- 
--₪ 

 םיימניד תונולח םע ךמז תקולח גותימ :6 רויצ

 דגעמ גותימ םג ךירצשכ םישמתשמ תאזה הטישב
 ,םא .(54ז - 506 ג: סחיוא) .חלשו-ןסחא גותימ םגו יל
 סתוא קלחל ןתינ ,תונולח 640-ב ךרוצ שי ,המגודל

 .7 "סמ רויצב ראותמש יפכ

 51 < טחוזט] (ןו!!:חש)
 501210 6 [03!6וצ6!ע 5/1, קוצוהַק 3 חט 80

 64>157ואאו = 0 אוויקצ
 56013 1570 0 (סוזש 1[ -516ה:הַא , קושוח[פ טק וס 242 (ט!!-0וקש+

 61 א קו סטו

 מי"תדה תקולחל המגוד :7 רויצ
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 ןומיסא-תעבט

 ,מ"תר רובע מבי ידי לע הזרכוהש ,וז הטיש

 .ש/ב"מ 4 דע לש תויוריהמב םינותנ תרבעה תרשפאמ
 :םינמנ תאזכ תשרב סיכמתנה סיבשחמה ןיב

 ,םיאשינ םיישיא םיבשחמ ,מבי לש ישיאה בשחמה
 260 דע תשרל רבחל ןתינ .קסאז בחרומ ישיא בשחמ
 ,םיככוסמ סילבכ לע תססובמה תשרל הדובע תונחת
 -תוגוז סע םילבכ לע תססובמ תשרל תונחת 72 דעו
 .(ןופלט יטוחל סימוד) םירוזש

 וקב שומיש לע תססבתמ ןומיסא תעבט תטיש
 חולשל הלוכי הנחת לכ ;תרדוסמ הרוצב תרושקת

 ,תרגסמה תא החלשש רחאל .רותה יפל תחא תרגטמ
 ולביק תונחתה רתי לכש דע ןיתמהל הכירצ הנחתה
 .היינשה תרגסמה תא תרדשמ איהש ינפל ,ןרות תא

 -יסא'ה הלצא אצמנשכ קר רודיש תוכז שי הנחתל
 ילגד' קר וא ,תדחוימ 'תרגסמ' סצעב אוהש "ןומ
 .םינותנ לש הליגר תרגסמב

 -ובעה תונחת ןיב תרדוסמ הרוצב רבוע ןומיסאה
 קר רודיש רשפאמ ןומיסאה .'תעבט' תרצונש ךכ ,הד
 הנחתה .חולשל סינכומ סינותנ הב שיש הנחתל

 הזו ,ןומיסאה סוקמב סינותנ תרגסמ הסינכמ תאזה

 .תעבטה ביבס הנחתל הנחתמ רבוע

 -תנה תרגסמ תא רצק ןמזל תנסחאמ הנחת לכ

 הנחתה .האלה תחלושו תבותכה תא תקדוב ,סינו

 -שמל חוודל ידכ ,םינותנה תא הקיתעמ תדעוימה

 תא המזיש הנחתל תרזחומ תירוקמה תרגסמה .שמת

 ,תרחא תרגסמ דימ חולשל הלוכי הניא וז ;רודישה

 תמדוקה תרגסמה תא ףילחהל הכירצ איהש ןוויכ

 .שדחמ ליחתמ ךילהתהו ,ןומיסאב

 ,שארמ סיעודי הנתמה ינמז החיטבמ וז הטיש

 ,תשרל תורבוחמה תונחתה רפסמ תא הליבגמ לבא

 .ידימ רתוי לודגל לוכי הנתמהה ןמזש ןוויכ

 לש בוליש לש תואמגוד
 יתשב פ"אמו מ"תר
 הריבצ"וק :תוטישה
 תעבטו

 לש ואחת 4/1 תכרעמ תטלוב הריבצ-וק תטישב

 קשמימו קרוע הבו (8 "סמ רויצ) אסועשפ ד:שקמ 'בח

 םילגעמ"גותימב תשרה תא סירבחמ ,רתוי וא דחא

 קזפ - 346 תונמב תרוסמתל (הליגר ןופלט תשר ומכ)

 + 1 גגוטמ גסה .- נקט

 הריבצ-וק מייתרב שומיש :8 רויצ

 לא רובידה יווק תא םירבחמ רובידה יצורע

 -אתמו (ץ5) תונמ תרוסמת ךותבש רובידה תרבעה

 טסקט/סינותנ/רוביד תבלושמה השיגה תרשפ

 יצורעש ןמזב וב ,זז:-ל םירושקה םימכחה סיפוסמל

 םיפוסמה לא קח לש םימושייה תא סירבחמ סינותנה

 .ילגעמ גותימבש םיבשחמהו

 תקולחל תורשפא שי יתרוסמה פ*אמל הז ךרוצל

 64ג) הריבצ-וק שרודה רבד ,תימניד הרוצב ספה-בחור
 40 לש ספ-בחור לעב ,םילגעמ/תונמ בלושמ (טש
 לכל השירד יפל השיג רשפאמ הז ספ-בחור.ש/ב"מ
 רוצב ,הקיפרגו םיטסקט ,סינותנ ,רוביד :םיעצמאה
 .תבלושמ הר

 וקל תינורכניסא השיג להנמ ,תרוסמתה רקב
 סינותנ.סינותנה תומלש תא חיטבמו הריבצה
 -בחורש ךכ תונמ גותימב ללכ-ךרדב סה םיינורכניסא
 סינכומ סינותנהשכ קר שורד הריבצה וק לש ס5
 .רודישל

 -געמ גותימב ללכ-ךרדב סה םיינורכניס סינותנ
 -תונמב אלש םינותג איה לשמל הילימיסקפ) סיל
 שמתשמ ,ספ-בחורבש םילגעמה גותימ לש קלחה.(
 םייוסמ (ף<) רוזחמ ךותב םינותנה תא סיסינכמשכ
 ןמז-בחרמב שומישל המוד ןורקיעה.הריבצה"וק לש
 דפאו -ד<) ןמז תקולח ססובמ גתמב סייוסמ (ם<-44)
 לכו ,1255 לש תורגסמל ןקלוחמ ןמזה . (ןקטפסה )/טטקאכנתז
 דוק לש םירוזחמ 640 "ל תקלוחמ תרגסמ

 תונמ גותימב סא ,םינותנה לכ ,תאזכ הרוצב.הריבצה
 רוזחמב דחא טייב לש בצקב םיחלשנ ,םילגעמב וא

 ,(סא טוסטמ 0%) הריבצה"וק לש דחא
 -חמ ףרוצמ סילגעמ גותימב םיינורכניס סינותנל

 רוזחמ ,תואה ללוחמ רובע הריבצהרק לש דחוימ רוז
 .תרגסמ לכ רובע ומצע לע רזוחש

 סינותנ ןיא סיינורכניס תותוא ללוחמ לש הרקמב
 -וזחמה אלא ,הריבצרק לש רוזחמ לכ רובע סינכומ
 םירחא תונמ יללוחמ לש השירד יפל סינפתמ סיר
 הריבצה-וק לש םירוזחמה.(קָא) לאשמ תרזעב
 וא תונמ רובע שומישב תויהל םילוכי ,םיינורכניס

 .הנכותה לש חוקיפה תטישל סאתהב ,סילגעמ
 שמתשהל ןתינ הריבצה-וק לש ינורכניסאה קלחב

 -וסמתה רקבב (קסטאא קוסשו) לאשמ לוקוטורפ תרזעב

 .תר
 לש רתוי ליעי שומיש חיטבמ לאשמב שומישה

 .סינותנ תרבעהב סמוע תעב רקיעב ,ספה-בחור
 -תוגוזב שומיש רשפאמ ,פ"אמ/מ"תר לש בוליש

 תרבעהל ,ןופלטה תשר לש םיליגר (חיששוגת) םירוזש

 .ש/ב"א 64-ל דע סינותנו רוביד
 תרוסמתל דויצה ,רתוי תוהובג תויוריהמ רובע

 תאז ,ןוויכ לכב ש/בדמ 2,56 רשפאמ (5) תוגמב
 -וקש ןמזב וב ,ללוכ ספ-בחור ש/ב"מ 5,12 תרמוא
 /בדמ 40 לש מזתר לש ספ-בחור רשפאמ הריבצה

 םימ-תר לש בר רפסמל רשפאמ הזכ ספיבחור.ש

 .דחא הריבצדוקל רבחתהל
 -שמב הצק-לא-הצק ירשקל תושימג חיטבהל ידכ

 - רמאמב המגודכ תחקלנש תכרעמה ,בשחוממה דר
 תודיחי תססובמ הרוטקטיכראב תשמתשמ - %(זגת

 רוביח סע ,הרמוחו הנכות רובע ,תויאמצע דוביע
 40 לש הריבצ-וקל תרבחתמ הדיחי לכ .ירלודומ

 ,תכרעמה תולועפ תא דרפנב עצבל תלגוסמו ש/ב*מ
 ,דוביעה תלוכי סג הלדגו תכלוה גותימל ףסונש ךכ

 יפל ףרצל רשפאש ןוויכ ,תושימגה תלדגה סע דחיב
 .תפסונ תירלודומ הדיחי ,סעפ לכ ,ךרוצה

 איבהל רשפא ,ןומיסא-תעבטב מ"תר תטישב
 םשב עודיה ,תיאקירמאה 2₪ 'בח לש ןורתפה המגודכ

 .([16 ]טסו גנצוגתא<) א
 -עבט תשר ךרד ןומיסא תרבעה לש היגולונכטה

 וא סינוש סיתמצ ןיב סינותנ תרבעה תרשפאמ תית
 לע ססבתמ) תשרה לש (4506) הרדשה-טוח ךרד

 .(9 "סמ רויצ יר) (802.5 'סמ ₪ ןקת

 סינבמ השולש לעב סופמקב ,רויצב ראותמש יפכ
 לבכ מ"ק 10-כל עיגהל לוכי מ"תר לכ ,המגודל

 .ילאיסקאוק
 סוחי לדומ לע תטסובמ בולישה לש הגכותה

 גותימ ,הזב.1צ0-05] לש תורזובמ תוכרעמ רובע יתבכיש
 -רבש פ"אמ-ה תרזעב עצבל ןתינ תמא ןמזב רובידה
 .מ"ת

 (הריבצדוקמ לידבהל) ןומיסא-תעבט תטישב

 ךורעל ךכו ,רתויב הלודגה היהשה שארמ ךורעל ןתינ



 ךומיסא-תעבט תשרב םינותנ תרבעה :9 רויצ

 .סמועה יבצמ לכב םיעוציבה תא ןוכנ

 יפל דויצ תורבחתה רשפאמ מזתר לש קלחה
 ביכרב אצמנ לוקוטורפהשו ןומיסא-תעבטב מ"תר
 מביש הדבועה םע דחיב ,הז םרוג.יטרדנטס (4)
 .הטישה ייוכיס תא דואמ ביחרמ ,וז הטיש הצמיא

 ,םירשגמב ךרוצ ןיאש הדבועה אוה ףסונ ןורתי
 אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ דויצה תא ליזומש רבד
 ךותב תונחת ןיב רוביחל (טשטקששש) תופיקש רשפאמ
 .תרחא תשרבש תונחתה ןיבל ,תחא תשר

 רויצבש (זפצסו (ש) םיידוקפתה םידבעמה
 -תר רפסמ וא דחא מ"תר רובע סיתמצכ סישמשמ
 תדימב ףיסוהלו תחא תעבט סע ליחתהל ןתינו ,םי"מ

 .תופסונ תועבט ךרוצה

 -תנה תרובעת ,תחא תעבטב הלקת לש הרקמב
 לידגהל ידכ ,ףסונב.תרחא תעבט ךרד תעצבתמ סינו
 לבקל שילוכי םיתמצה ,תשרה לש התונימא תא
 ,סינותנו רוביד רובע סמצע תוחוכב "אמ לש דיקפת
 .תולעופ אל תועבטה לכשכ

 לעיל םיכרדהמ תחא אוה פ"אמו מ*תר ןיב בוליש
 סייוושכעה סיכרצה רובע סג ,בשחוממה דרשמה תא
 -פתה תא רפשל הזבו ,םיידיתעה סיכרצה רובע סגו
 .ןוגראה לש דוק
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 תרושקקת תותשר לש ןמוקמ
 תוימוקמ

 םיביכרמ לש ףוריצכ ללכ-ךרדב תרדגומ תשר

 תועצמאב עצבתמ ומצע רשקה .םהיניב םירושקה

 ' "תהל םיביכרמל תרשפאמה תרוסמתה תשריתת

 .םמצע ןיבל םניב עדימ ףיל

 -שרל הבר בל-תמושת השדקוה תונורחאה םינשב

 (וצוס= - א"תר - חווט תוכורא תרושקת תות

 לבוקמ אשונ דויצ ןהבש גהפה אפדששסהא - וצהא)

 תחא קחרמב תואצמנה תונחת ןיב רושיקל שמשמ

 -חאל םלוא .(םיבשחמ ,ןופלט :אמגודל) הינשהמ

 תרושקת תותשר - מ''תרל בל תמושת םג שי הנורד

 .(:0641 4854 אפדוטסמא - [\א( תוימוקמ

 - םצמוצמ יפרגואיג רתאב ללכ-ךרדב ןניה מ"תד

 איה תשרב תרושקתה .םיניינב-דגא וא ןיינב ,רדח

 תרבחמ איהו תירוביצ אלו תיטרפ ללכ-ךרדב

 (םילילמת ידבעמ ,םיבשחמ) םייביטקא םיביכרמ

 .(י'דכו םינותנ ירגאמ ,םישפיט םיפוסמ) םייביספו

 איהו דיחי ןוגרא לש ותולעבב תאצמנ כ'ידב מ''תד

 תוחבמ תכרעמ לש הרדישה טוח תא הווהמ

 .ןוגראב

 (ואד6084דש0 568- תרושקת יתוריש לש בוליש

 ידי-לע גשומ /וס56 סו6וז ו אפדצעסהא5 - ופסא)

 תועיצמה חווט-תוכורא תותשר ןיב הלועפ ףותיש

 -ילמת דוביע :םינווגמ םישומישל תרושקת יתוריש

 ,לוק ,עדימ לוהינ ,תרושקת ,םינותנ דוביע ,םיל

 דיקפת האלממ מ"תר .תבשחוממ הקיפרג ,יזוח

 .תרושקת יתוריש בולישל ךרדב יזכרמ

 שי חווט-תוכורא תרושקת תותשרלו מ''תרל

 .תולידבמ תונוכת םגו תופתושמ תונוכת

 :תופתושמ תונוכת

 יצורע ידיילע תשרה יביכרמ ןיב יזיפ רשק -

 ןיב עדימ תרבעהל תיגול תלוכיב הכימתו תרושקת

 .תשרב רחא ביכרמ לכל ביכרמ לכ

 :תולידבמ תונוכת

 כ"דב) ספ-יבחר םיצורעב תשמתשמ מ"תר -

 א"תר וליאו (הינשל םיתב ינוילימ לש םוחתב

 םיתבייפלאה םוחתב) ספ-ירצ םיצורעב תשמתשמ

 .(ללכ-ךרדב

 ,רתוי רצק תורודשתה תרבעה ןמז ךשמ מ""תרב -

 .ספ-יבתר םיצורעב שומישה ללגב

 קר אל דואמ ךומנ תואיגשה רועיש מ"'תרב -

 .טלחומ ןפואב םג אלא ,א''תרל האוושהב

 שמתשהל רתוי הבד תולקב תולוכי מיתר -

 תופופכ ןניאש ינפמ רקיעב ,תושידח תויגולונכטב



 יבגל לשמל תומייקה תונוש תויתקוחת תולבגימל

 .א"תר

 ינפמ רתוי תולק כ'ידב מ"'תרב הרקבהו הטילשה -

 .דיחי ןוגרא תדגסמב תולעפומ ןהש

 ברה לודיגה בקע רקיעב רדועתה מ"תרב ךרוצה

 .בושחימ יתמצ ןיב תרושקתב ךרוצהו בושחימב

 םיבר םימושיי תוכפוה תוירוביצ תרושקת תותשד

 יתוריש) עדימ ירגאמל השיג :אמנודל .םיירשפאל

 יטרכ תנמזה ;(םיינורטקלא םינותיע ,םייתיב קנב

 רחא שומיש ;('דכו תונולמ ,תובכר ,תוסיטל) םיס

 , ,ינורטקלא ראוד ,סקטואידיו - תרושקתל וניה

 ,תויכוניח תויוליעפ םג .המודכו םיפטכ תרבעה
 תועצמאב תוידשפא תוירודיב תויוליעפו םיקחשמ

 .תובשחוממ תונחת ןיב תרשקמה תרושקת תשד

 תורשקמה מ"תרל רקיעב סחייתא הז רמאמב

 .רתא ךותב וא דחא ןיינב ךותב תונחת

 מ"תר לש םינקת
 וניה תותשר הותיפב תודושקה תויעבה תחא

 בושחימ תוכרעמל םידיחא םינקת תגהנהב ךרוצה

 השולש ןיב הלועפ ףותישל ךרוצ םג םייק .תונוש

 - תובשחוממ תותשר לש םיירקיעה םיגוסה

 ,תואטיסרבינואב רקיעב תומייקה רקחמ תותשד

 דחימה תורבח ידי לע תורצוימה תויטרפ תותשרד

 יבג לע םיעצומה םיירוביצ תרושקת יתורישו בוש

 (.םינופלטה תשר ןוגכ) םיליגדר םיאשונ

 -ואלניב הניקת תוליעפל איבה הז הלועפ ףותיש

 לדומ איה וזכ הניקת לש תואצותה תחא .תימ

 יפל .תשרה ידוקפת הותינל שמשמה תובכשה

 לוכי תשרב םיתמצ ינש ןיב רשקה הז לדומ

 .הינשה יבג לע תחא תויונבה תובכשל קלחתהל

 םיתמצה ןיב יזיפה רשקה אצמנ הנותחתה הבכשב

 ןיב ינכותה רשקה עצבתמ רתויב הנוילעה הבכשבו

 תרחא האצות .בשחמ תוינכות יתש וא םישנא ינש

 ןיב רשק םירשפאמה םינקת תורצוויה התיה

 תוברתה רואל ררועתהש ךרוצ - תונוש תותשר

 .ןהיניב תרושקתב ךרוצהו תרושקתה תותשד

 זמוקמ תותשרל רשקב םג תומייק הניקתה תויעב

 תויגטרטסאב הז אשונב וטקנ םיבר םינרצי .תוי

 רשאמ רתוי ןהלש קווישה יכרצ תא תרשל ואבש

 רתוי חונ היה 60-ה תונשב .תוינכטה תויעבה תא

 תא םנו יזכרמה בשחמה תא םג שוכרל שמתשמל

 רשאכ ,80-ה תונשב .ןרצי ותואמ יפקיהה דויצה

 םיכוצ תרשל האבש תכרעמל קוקז שמתשמה

 עיגהל לוכי אוה תובד םימעפ ,םימייוסמ סירדגומ

 שומיש ידי-לע אקווד ילכלכו ילועפית םומיטפואל

 הרקמב .םינוש םינרצי תרצותמ תונוש תודיחיב

 .םייללכ םיטרדנטסב ךרוצ ןבומכ שי הזכ

 .א :תותשרל השיג תוטיש שולש שי וישכעל ןוכנ

 תושגנתה תרקב םע (תישפוח) הבורמ השיג

 (65א\4/00ס)

 "וב רדשמ דחא קר) זסא=פא ןומיסא תרבעה .ב

 .(חואס) תעבט תשר לע (תינמז

 .(805) ץורע-תשר לע ןומיסא תרבעה .ג

 רקיעב ,מ'"תרה קושב םירצומ לש לודג ןווגימ ונשי

 הז חטשב םיירקיע םיקפס .דרשמה תביבס רובע

 .דועו גוליז ,לטניא ,לטיגיד ,סקוריז לשמל םניה
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 א"תרל מ''תר ןיב רשק

 תוקוחר תותשר ןיב רשג לש הנבימ

 רשק ץורע
 אלמ סקלפוד

 1 תשריתת



 מ"תר לש יללכ הנבמ
 תותשר לע ח"ודב .מ"תרל תורדגה הברה ןנשי

 ,ייקני תצובק" לש 1981-מ תוימוקמ תרושקת

 תרבחמה תרושקת תכרעמכ מ"תר תרדגומ

 םירתא וא םיניינב ,םידרשמ ךותב םישמתשמ

 ןיב םינותנ תרבעהו תרושקת ידוביעב תכמותו

 .םיינורטקלא םינקתימ

 ידרשמ דויצ לש רוביחב םינומטה תונורתיה
 :ןמקלדכ םניה תימוקמ תרושקת תשר תועצמאב
 .הזכ דויצ לש שומישב תוליעי רתוי <

 -אשמב שמתשהל םילוכי דויצ לש םינוש םיגוס <

 .םיפתושמ םיב

 םייוניש עצבל תרשפאמ מ"תר לש תושימגה <

 .תולק רתיב

 .תוינוציח תורושקת לא האיצי תנתונ תשרה <

 .לוקוטורפה תא הריממ םג וז האיצי

 יעצמא התויה וניה מ"תרה לש ירקיעה ןורתיה <
 -ושמ שמתשמה .םינוש דרשמ ידויצ ןיב תרושקת
 ולאש רחאמ םינוש תרושקת ידוקפתל הגאדמ ררח

 .תשרה ידי לע וקפוס

 לעו בטיה שבוגמ תרושקת לוקוטורפ גוהנ תשרב
 רשקתהל תוירחאה תלטומ תשרל רושקה דויצ לכ
 שיש תותשר ןנשי .דבלב הז לוקוטורפ יפל תשרל
 ,למשח ילבכ תכרעמל המודב ,םילבכ תכרעמ ןהב
 הזכ ןפואב .רדחו דרשמ לכב תורבחתה יעקש םע
 ,רפסמ תוקד ךות ,הבר תולקב תשרל רבחל רשפא

 .ףסונ דויצ

 :תשר לכב םיאצמנה םיביכרמ םנשי
 גוז כ'דב - (א6ווצסהא אופסוטאו) תשרה אשונ .א
 .םייטפוא םיביס ,ילאיסקאוק לבכ ,םידיג
 - (אדד 660 5צפד8ופ) תורבוחמ תוכרעמ .ב
 .'דכו םילילמת ידבעמ ,םיפוסמ םיבשחמ

 ימה - א6דצעסהא ואזפח266 תשרה קשמימ .ג

 -וחמה תכרעמה ןיבל תשרה אשונ ןיב יגולה קשמ
 .תרב

 לא יזפה רוביחה - אפדשעסהא זאק רבחמ .ד
 .תשרה

 תא קפסמ - אפדוצסהא 6ד5\ש4צ ינוציח חתפ .ה
 .ךורא חווט תותשר ןיבל מ''תרה ןיב רשקה
 ןקתימ - א6דוטסהא 60אד8ס\58 תשרה רקב .ו
 .תשרה לש תולועפב טולשל ודיקפתש יזכרמ
 םילוז םילבכב התע םישמתשמ מ''תרה תיברמ
 בר ןווגימ םייק םלוא ,תרוסמתה יאשונכ תיסחי
 וא וידר ןוגכ ,םייטוחלא םיאשונמ :םיאשונ לש
 ,ילאיסקאוק לבכ ,םידיג גוז ןוגכ םילבכ דעו ,רזייל
 לש רישכמה ןיב קשמימה .היזיולט לבכ וא בחר סב

 םוגרתל שמשמ תרוסמתה אשונ ןיבל שמתשמה
 יורק הז קשמימ .דועו תוערפה יוליג ,תועדוה

 .רקב וא הנחת ,תמוצ םימעפל

 המגמהו תשרב חתפמ ביכרמ הניה קשמימה תדיחי
 ךותב !5/ בבש ךותב הלש םילגעמה תא בלשל איה
 רבחתמה דויצה ךותב ביכרמכ וא תדרפנ הבית
 אשונ לא יזיפה רשקה תא עצבמ רבחמה .תשרל
 לכב רתויב בושח ביכרמ וניה חתפה .תרוסמתה
 תותשר םע רשקתהל תבייחה תימוקמ תשר
 .ךורא חווט וא תוימוקמ

 :טבמ תודוקנ יתשמ ןוחבל רשפא תשרה הנבמ תא
 תולעופ ןהילעש תונוכמ לש ףוריצ הניה תשר .א
 תדוקנ לשמל יהוז) .םישמתשמה לש תוינכות
 .(החפ אשד יננכתמ לש טבמה
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 תורודשת תרבעהל תרוסמת תכרעמ הניה תשר .ב

 "םלטה תכרעמש םשכ ,םמצע ןיבל םיבשחמ ןיב

 .ןיזאמה לא רבדמהמ סילמ הריבעמ םינו

 םיטביהה ןיבל םיימושייה םיטביהה ןיב הדרפה

 לע דאמ הליקמ תורודשתה תרבעה לש םיינכטה

 תשריתת תותשרוה לכב טעמכ .תשרה ןונכת

 יביכר :םיירקיע םיביכרמ ינש תללוכ תרוסמתה

 השעמל םניה גותימה יביכר .תרוסמת-יוקו גותימ

 ןוגכ ,םינוש תומשב םיארקנו םיידועיי םיבשחמ

 תנחת" ,"הנמ גותימ תמוצ" ,"תרושקת יבשחמ"

 .דועו "תועדוה קשמימ ידבעמ" ,"םינותנ גותימ

 וא 'םיקיפא' סג םימעפל םיארקנ תרוסמתה יוק

 בוציע-תונוכתמ יתש ןנשי יללכ ןפואב .'םיצורע'

 :תרוסמתה תשריתתל תוירקיע

 .(ן"ילנ) הדוקנל הדוקנ יצורע .א

 .ספ יבחר םיצורע .ב

 םילבכ לש לודג רפסמ תללוכ תשרה ,ן'ילנ רוביחב

 ןיב רשקמ הזכ וק וא לבכ לכ ,םירוכש ןופלט יוקו

 קשמימ ידבעמ ינש םא .קשמימ ידבעמ לש גו

 רשקתהל תאזילכב םיצור ףתושמ לבכ םהל ןיאש

 רישי יתלב ןפואב תאז עצבל םיבייח םה ,הז םע הז

 הזכ הרקמב .םירחא קשמימ ידבעמ תועצמאב

 ראמו םייניבה דבעמב תטלקנ התומלשב העדוהה

 ךשמהל שוודה וקה הנפתמש דע םש תנסח

 תשר וא ןיילנ תשר תארקנ וזכ תשר .הרבעהה

 (9ז086 גאס ?08וצסהס). .יחלשו ןסחא"

 .ךורא חווט תותשרל מ"תר ןיב רשק
 תורשפאה איה מ"תרמ תשרדנה הבושח הנוכת

 תומיאת ךות םישדח דויצו תוכרעמ תשרל ףיסוהל

 .תומייקה תוכרעמל תילמינימ הערפהו תילמיסקמ

 םע רשק קפסל תורשפאה איה תרחא הנוכת

 ,לשמל .תורחא א''תרו מ''תרל םירושקה םיבשחמ

 ,א"תרל תורישי םיבשחמה לכ תא רבחל םוקמב

 דחא בשחמ רשאכ ,מ"תרל םתוא רבחל רשפא

 ןה ךייש אוה רמולכ ,א"תרה לא האיציכ שמשמ

 תא הביחרמ וזכ תנוכתמ .א"תרל ןהו מי'תרל

 -עממ התוא תכפוה איהש ןויכמ ,מ''תרב שומישה

 הרושקה תכרעמל דחא ןיינב ךותב תימוקמ תכר

 ןיב רשקמה האיציה ןונגנמל .תובר תותשרל

 תונידע תודוקנ יתש שי א'תרה ןיבל מ"תרה

 :ןובשחב ןתוא תחקל בייח ןנכתמהש

 .םילוקוטורפ תומיאת .א

 .תויוריהמ תומיאת .ב

 .חתפ תרמוח לש ידלודומ הנבימ
== - 

 םתוא אלמל שיש םיללכ תצובק אוה לוקוטורפ

 תחא רשקתהל ולכוי רתוי וא תוכרעמ יתשש ידכ

 יששמשל התישארמ הננכות מ''תר םא .היתורבח םע

 ,א"תר לא םיבשחמ לש רושיק יעצמאכ קר

 תא קפסל קרו ךא ןנכותי מ''תרה לש לוקוטורפה

 לכוי אלש ןכתייו א"תרה םע תרושקתה יכרצ

 הלוכי כ''דב מ''תר רשא םירחא םידוקפיתב ךומתל

 התישארמ הננכות אל מ''תר סא ,ינש דצמ .עיצהל

 אל איהש ןכתיי ,תורחא תותשר םע רשק רשפאל

 בלשב הב וצרי םא וזכ תרושקת רשפאל לכות

 ךותב תבותכה הנבמ :אמגודל) .רתוי רחואמ

 תובותכ לש הנבמל םיאתהל אל לולע מ"'תרה

 .(מ''תרל ץוחמ

 היהי השעמ-רחאלש דיחיה ןורתפה םירקמה ינשב

 םילוקוטורפש ךכ מ""תרב ףסונ לוקוטורפ םשייל

 םע רשקלו מ"תרה ךותב רשקל ושמשי םינוש

 וניא םילוקוטורפ לש הזכ יוביר .תוינוציח תותשר

 חותיפב רתוי ההובג תולעל סרוג אוהש ןויכמ ,יוצר

 ידכ .תשרל ףרטצמה בשחמ לכ רובע הנכותה

 תשרהש םידוקפיתה לכש בושח הזכ בצמ עונמל

 ןונכת לש ינושארה בלשב רבכ ורדגוי עצבל שרדית

 ןווגימב וכמתי תשרה לש םילוקוטורפהו תשרה

 .ולא םידוקפית לש אלמה

 ,ב"'תרה ןיב תויוריהמה םואת הניה תרחא היעב

 םינותנה תרבעה בצק מי'תרבש חינהל שי .א'"תרהו

 חלוש בשחמ םא .א''תרבש הזמ הברהב הובג היהי

 ועיגי וןלאש הרטמב מ''תרה ךותל עדימ תונמ הברה

 תתפה לא עיגהל תולוכי ןה ,תמייוסמ א"תרל

 לוכי חתפה רשאמ הלחובג רתוי הברה תוריהמב

 הלוכי וזכ היעב .א"תרה לא הצוחה ןתוא חולשל

 תולעב תותשר יתש ובש הרקמ לכב רצוויהל

 לא תחא רשקתהל תוכירצ תונוש תויוריהמ

 .הינשה

 תתיב (88וזופה ד 560%ו - םד) יטירבה םוקלטה

 תוימוקמ תותשר ןיב רשק רובע (88ו066) 'ירשג"

 ןיבל מייתר ןיב רשקל (6 ד םשגצ) ''חתפיר תומוד

 .א"תר

 תריציל בוט יעצמא םניה םיחתפהו םידשגה

 -מואלניבו תויצרא םינפ תותשר ןיב עדימ תעונת

 .םינוש םינרצי לש וא םינוש םיגוסמ ןה םא סג ,תוי

 .א"'תר ןיבל מי'תר ןיב רושיקל םישמשמ םיתתפה

 יפיצפסה לוקוטורפה םייק חתפ לכ לש דחא דצמ
 ,מי"תרה לש לוקוטורפה ינש דצמו מ''תרה לש
 .>.25 כ"דב אוהש



 תללוכה רחבמ םיגותנ דוביע לש הביבס ךותב

 "ורקימ ,םילילמת דוביע ןונכ) םינוש םיביכרמ

 ,(דועו הילימיטקפ ,סקלט ,יפקיה דויצ ,םיבשחמ

 תכ תא תקגוו תחא תכרעמב דחי תתשודמה

 רשפא וזכ הביבסב - יזכרמ בשחממ הלש בושיחה

 :תומר 4-ב ןיחבהל

 .יזכרמה בשחמה רתא :1 המר

 .תירוביצ תדוסמת תכרעמ :2 המרד

 -טמוטוא תוזכרמ ןוגכ ,םייפקיה םידבעמ :3 המד

 .דועו תשד יחתפ ,םירקב ,תוי

 .יפקיה דויצו הדובע תונחת ,םיפוסמ :4 המר

 תא 3.5 המרכ רידגהל רשפא 4 המרד ןיבל 3 המר ןיב

 רתאב תרושקתה תא להנל הדיקפתש ,מ"תרה

 רישכמה ןיב שמתשמל ףוקש רשק קפסלו יפקיה

 .יפקיהה דבעמה ןיבל שמתשמה דבוע ותיאש

 תויטמוטוא גותימ תויזכרמ

 תויזכרמ ,ליעלש תומדה עברא תנתבהל דשקהב

 ץחועדש גדסאו3דוס) - תויטמוטואה גותימה

 לש הרחתמה הניה (88א6ה 606405 - 8%

 .מי"תרה

 םיחתפמ םינרצי ןהבש תוירקיע םיכרד יתש ןנשי

 תורבחה תואצמנ דחא דצמ :יטמוטוא ידרשמ דויצ

 םה ולא - תויתרפיט תדרושקת תוכרעמ תוחתפמה

 וחמתהש םינרציה םיאצמנ ינש דצמ .מ"תרה ינרצי

 .קג8א-ב תוקסוע ולאו תדושקת תויגולונכטב

 םימוחתה ינשב םיקסועה םינרצי רפסמ םג םנשי

 תותשר םע תויטמוטוא גותימ תיזכרמ םירשקמו

 ינפב םידמועה םיישקה דחא .תויתרפיס תרושקת

 גותימ עוציב וניה תויטמוטוא גותימ תוזכדמ

 ינוילימ םוחתב רמולכ ,א"תר לש תויוריהמב

 גותימ תועצבמה תויזכרמ ןנשי .הינשל םיתבה

 ,יללכ ןפואב .תונוש תולבגימ תחת םלוא ,םינותנ

 הבחרהל תונתינו תוידלודומ רתוי ןניה תוזכרמ

 לק רתוי ,יזיפ ןפואב רתוי תונטק ,תולק רתיב

 .תונוש תורוצתל ןמאתהל רתוי לקו ןתוא תנכתל

 (ס8א - 60070- םישדח גותימ יבשחמ הפודיאב

 עצבל קר אל םילגוסמ זסה האשה םא6תא5)

 רובע חלשו-ןסחא גותימ םג אלא ,םילגעמ גותימ

 .תונמ גותימ לע תוססובמה תוירוביצ תותשר

 םע רשקתהל הנכרטצת תוידיתע 48% תויזכרמ

 תויוריהמ תולעב םינוש םיגוסמ תוימוקמ תותשר

 .תוהובג הרבעה

 "ושקת תותשרו תויטמוטוא תויזכרמ בלשל ןתינ

 .תבלושמ תשר רוציל תנמ לע תוימוקמ תד

 היזכרמה ןיבש חתפה וניה הזכ בולישל חתפמה

 .מ""תרה ןיבל-

 -כרמל רבוחמה םינותנ ףוסמ תאמ העדוה :אמגודל

 םאתהב זראתו םגרותת םשו חתפה לא רבעות הוז

 לא חלשתו מ"תרה לש תרושקתה לוקוטורפל

 .הדועיה תבותכה

 -תהל םיצור מ"תר לא םירבוחמה םירישכמ םא

 תורבוע םהלש תועדוהה ,ינוציחה םלועה טע רשק

 .היזכרמה תועצמאב תוגתוממו חתפב םוגרת

 שדח רצומל איבמ מתר לשו היזכרמ לש גוזימה

 (ופו הא - ואדם ה הז שס 558655 0641 ה

 תימוקמ תרושקת תשר - מ"'מתר וא אפדוצסהא)

 44 .תבלושמ
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 וימוקמ תרושקת תותשר גוויס

 ,תוכרעמ לש ןווגימ ללוכה ,בשחוממה דרשמה

 ןיב תרושקית בייחמ ,הדובע תונחתו םיפוסמ

 שי הז ןיינעל .םמצע ןיבל ולא םיפוסמו תוכרעמ

 :םיירקיע תונורתפ ינש

 .םינותנ תרושקת תותשר .א

 .(8א) תויטמוטוא תויטרפ תויזכרמ .ב

 ןלהל - תוימוקמ תרושקת תותשרב ןד הז רמאמ

 .ולא תוכרעמ לש גוויסה ןיינעב טרפבו - מ"תר

 מ"תר ןהמ תחא יפל .מ"תרל תורדגה רפסמ שי

 םישמתשמ ןיב תרשקמה תרושקת תכרעמ'' הניה

 םיגוסב תכמותהו ,רתא וא ןיינב ,דרשמ ותוא ךותב

 "מתשמ ןיב עדימ תרבעהו תורושקת לש םימייוסמ

 ."בושחימ ינקתמ וא/ו םיש

 :י"'ע תנייפואמ מ''תר הז יפל

 .מ""ק תורשע דע םירטמ תורשע - חווט %

 .הינשל ביימ תורשע דע - בצק <

 .ןוגרא ותואל םיכייש םישמתשמה - ךויש <

 .ןמקלדכ רקיעב םה מ''תרה תונורתי

 .םינוש םיעצמאו םינקתימ ןיב גותימ תורשפא <

 .תיתשתב ןוכטח <

 .תוריתיו יוביג 6

 .בשחמה תואובמב ןוכסח <

 3 יפל גווסל רשפא םויכ םימייקה מ"תרה תא

 :םיירקיע םירושימ

 תשירפ וא ,הרוטקטיכרא וא) תשרה תייגולופוט .א

 .(תשרה

 .תרוטמתה תייגולונכט .ב

 .השיג ילהנ .ג

 ראשב יולת יתלב הבר הדימב וניה הזכ רושימ לכ

 -ימה תרבעהל םיארחא םתשולש לכו םירושימה

 .עד

 רשפאו םייולת יתלב םניה םירושימה לכש תורמל

 -וציבה םנשי תורשפא לכל ,םינוש םיבוליש רוחבל

 ןובשחב תחקל שי םתואש הלש תויולעהו םיע

 3ר 2 ,! םירויא .תורשפא התוא תריחב תעב

 לכב תומייקה תונושה תויורשפאה תא םיגיצמ

 .גוויסה ירושיממ דחא

 -טפוא םיביס לע תטסובמה בחר"ספ תשר :לשמל

 רבודמ םא תילכלכ הניחבמ תלצונמ היהת אל םיי

 -יהמ תוספדמ לש םצמוצמ רפסמ לש רוביח לע

 יטוח גוז לע ריבעהל הצרנ םא תאז תמועל .תור

 ואידיו תונומת ,רוביד תרבעהל םידעוימה ,תשוחנ

 תולבוגה תואצות לבקנ תיארקא השיג לש תשרכ

 .ןוסאב

 היגולופוט
 .הרמוח יביכרמ 3 שי םינותנ תרושקת תשרב

 .תרוסמתה יעצמא .א

 .הרקבה ןונגנמ .ב

 .ףוסמה וא בשחמל תשרה ןיב קשמימ .ג

 תשרל םהלש קשמימה םע דחי ףוסמה וא בשחמה

 .תמוצ כ'ידב םינוכמ

 ךרד םמצע ןיבל ולא תותמצ ןיב רושיקה ןפוא

 .תשרה לש היגולופוטה ארקנ תרוטמתה יעצמא

 לש הרוטקטיכרא םה ןיינע ותואל םירחא תומש

 שיש תויגולופוט שולש .תשדה תשירפ וא תשרה

 תעבטה ,(5148) בכוכה ןה מ"תרל ןורתי ןהב

 הייגולופוט תאז תמועל .(805) ץודעהו (וא6)

 לש תותשרל רתוי המיאתמ (הצפאוס) תברועמ

 .(שעוסס 485 אשדצטסהא - \עגא) בחרנ חטש
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 היגולופוט

 תוירשפא תויגולופוט - 1 'סמ רויא

 בכוכ תשר

 תמוצה .בכוכ תייגולופוטב תשר גיצמ 'ב 4 דויא

 הזכ ןפואבו תורוסמתה תרבעה תא עצבמ יזכדמה

 תפדעומ תאז היגולופוט .ידמל טושפ אוה הנבמה

 תמוצ לא םירשקתמ םיינשמ םיתמצ רפסמ דשאכ

 םירבהתמ םיפוסמ רפסמ :לשמל .דחא יזכדמ

 .םינמז ףותיש לש תיזכרמ תכדעמל

 תמוצה לש ודוקפיתב הייולת וזכ תשר תלועפ

 .בותינה תויוליעב לכ תא עצבמה יזכרמה

 ףקיהב תויהל הכירצ יזכרמה תמוצה לש תלוביקה

 רסמה םע תמוצה לש תינמזרב תורבדיה רשפאיש

 בייח יזכרמה תמוצה ןכל ,וילא םידושקה םיב

 תלעותה ךכמ האצותכ .תיסחי לודג בשחמ תויהל

 ריחמב הכורכ תשרה תוטשפ תובקעב תגשומה

 תורמל .לודג בשחמב ךרוצהמ עבונה רתוי רקי

 תיברמ ,מ""תד רובע תידשפא בכוכה תייגולופוטש

 תעבטה תייגולופוטב תוטקונ תוימוקמה תותשרה

 .ץורעה וא

 ץורעו תעבט תותשר

 ריחמב יזכרמ תמוצ לע םירתוומ ולא תותשרב

 .םיתמצה רתי לש תמייוסמ תויכוביס

 רדשתה .תעבט תייגולופוט תראותמ 'ג 2 םישרתב

 תוילוח ךדואל תמוצל תמוצמ הפ תרבעומ תרד

 תוטלחהב ךרוצ ןיאש ךכ ,דעיה תמוצ דע תעבטה

 .בותינ

 אוסאו-) הרקב תנחתב ךדוצ שי תאזכ היגולופוטב

 תונחתהמ םישרדנה םידיחיה בותינה ירושיכ 8

 רדשתה תבותכ יפ לע ,ןיחבהל לכות הנחתהש םה

 .הילא תנווכמ תדודשתה םאה ,תר

 ךדוצ ןיא ץורעה תייגולופוטב םג ,המוד הרוצב

 רוקמה תנחתמ הענ תרודשתה .בותינ תוטלחהב

 תארוק דעיה תנחת .ץורעה הצק לא םינוויכה ינשב

 תבייח איהו הכרד תרבוע וז רשאכ תרודשתה תא

 .הילא תנווכמ תרודשתה םאה ןיחבהל

 "יכרמ םיללוכ תרוסמתה יעצמא תעבט תורוצתב

 תרוסמת תייגולונכט

 ןופלט ידיג
 םייטפוא םיביס ילאיסקאוק לבכ

 בחריספ

/ 
 ילאוד לבכ | דיחילבכ

 םיירשפא תרוסמת יעצמא - 2 'סמ רויא

 תוידשפא תושיג - 3 'סמ רויא

 תיארקא השיג

- 
 ההולא 54

, 

 -יכרמה לכל יניצר קזנל םורגל לולע רבדה תעבט '

 -.תכרעמב םיינורטקלאה םיב

 תרוסמתה יעצמא
 יעצמא לכב טעמכ שמתשהל רשפא מ"תרב

 ,םיליגר םילבכ ,למשח יוק ,וידר ירודיש :תרוסמת

 -טפוא םיביס לבכו ילאיסקאוק לבכ ,ןופלט ידיג

 שגד תמיש ךות ולא םיעצמא רוקסנ ןלהל .םיי

 שמשמה ילאיטקאוקה לככה תייגולונכטל דחוימ

 .םילבכ תייזיולטל

 םג לבא רתויב קיתוה יעצמאה והז .ןופלט ידיג

 רבכ אוהש ולש ירקיעה ןורתייה .רתויב לבגומה

 .ילוק תרוסמת יעצמאכ חטשב םייק

 רתויב םיאתמכ הארנ הז יעצמא .ילאיסקאוק לבכ

 ללגב ,(רי"'המ 300 לעמ) - ובחור ללגב מ''תרל םויה

 ללגבו הנוש דויצ יגוס וילא רבחל הלקה תורשפאה

 םיילאיסקאוק םילבכ ןכאו .םישער ינפב ותודימע

 .תובר תוכרעמב םינקתומ

 לודגה סב-בחור לעב יעצמאה והז .םיזטפוא םיביס

 וכפהי םייטפוא םיביס ךוראה חווטב .רתויב

 תוחתפתה רבכ תמייק .מ''תרל ירקיעה יעצמאל

 םיביס לבכ ןנכותמ 1988 דע .הז םוחתב תיטמרד

 ןיב רשקיש תילאטיגיד הקינכטב ימי-תת םייטפוא

 תוחיש יפלא ריבעהל לגוסמ היהיו בי''הראו הפוריא

 םיפידע םייטפוא םיביס.ואידיוו םינותנ ,ןופלט

 האצקה

. 
0 8 

 ןומיסא

 תירוקמ םייוניש םע תירוקמ

 םיביכרמה דחאב םאו (םירסמימ ןוגכ) םיליעפ םיב

 לכ ,ותלועפ תא תשבשמה הלקת הנשי ולאה

 תססובמה ץורע תשר .תשבתשמ תשרה תלועפ

 רשקתהל םיתמצל תרשפאמ ילאיסקאוק לבכ לע

 .יביספ רוביחב ץורעל

 שובישל םרוג וניא רבדה ,שבתשמ תמוצ רשאכ

 רתוי הנימא ץורע לע היונבה תשר ןכל .ולוכ ץורעה

 לש ידיחיה ןורתיה אל והז םלוא .תעבט תשרמ

 יעצמאב השק שוביש שי ,אמגודל ,םא .ץורע תשר

 תשרב - חוכה יווקל רוביחב הלקת וא תרוסמתה

 תשר תויגולופוט - 4 'סמ רויא

 םידחא םירטמוליקל םיעיגמ םיקחרמה רשאכ

 ב''מ 20-ל ו ןיב םניה תרוסמתה יבצק רשאכו

 :םייטפואה םיביסה לש תורחא תונוכת .הינשל

 עגמל תושיגר-יאו םישער ינפב ההובג תודימע
 ךרוצ ןיא תוכרעמה בורב תאז םע דחי .המדא
 םהו םתוא םשייל ישוק ןיידע שי ,םייטפוא םיביסב
 .דבלב תינוויכידח תרוסמת םירשפאמ
 תא ןוחבל שי תרוסמת יעצמא תריחב תעב
 :תואבה תונוכתה

 .(תוריהמ) ספה בחור <



 .תוחתפתהו הבחרה תלוכי

 .ריחמ

 .תונימא

 .תשרל תורבחתהה תולק

 .תואיגש לש ךומנ רועש

 .םישער דגנ תוניסח

 .תרוסמתה תומלש

 ספ בחור

 עמש ספ ןיב םיניחבמ ספ בחורב רבודמ רשאכ

 עמש ספב .(8804084₪םפ) בחר ספל (845584א0)

 חתתמ ייוניש י"'ע םיגצוימ םירבעומה םינותנה

 ראשונ רפסמב תשמתשמ בחר"ספ תכרעמ .לבכב

 םילג םירבעומ אשונ לכב .ליבומ ותוא לע רדת

 לע תותואה םיננפואמ אשונ לכב .ההובג תורידתב

 .המודכו יזוח ,םינותנ ,לוק :רבעומה עדימה יגוס יפ

 :תונוש תוטיש י''ע השענ ןונפאה

 םינגפואמ תותואה - (גאופו ודונסש) המר ןונפיא

 .רודישה קזחח י"ע

 םיננפואמ תותואה - ("8פ05₪%6צ) רדת ןונפיא

 .םילגה תורידת י''ע

 י"ע םיננפואמ תותואה - ()> 456 ןוויכ ןונפיא

 .המירזה ןוויכ

 עמש-ספ ןיב שמתשמה תניחבמ ירקיעה לדבהה

 ליכהל הלוכי בחרי-ספ תכרעמש אוה בחר-ספל

 -ספ וליאו םייולת יתלב תרוסמת יצורע רפסמ

 םירחא םילדבה .דחא ץורעב קר לפטל לוכי עמש

 דויצו וכרוא ,תרוסמתה לבכ תונוכתל םיעגונ

 .ולש הרבגהה

 לע וא עמש-ספ לע תוססובמ תויהל תולוכי מ"תר

 עמשיספ תכרעמב ליחתהל םג רשפא .בחריספ

 תכרעמל ,םימייוסמ םייוניש ךות ,רובעל כ''חאו

 .בחריסב

 -יבלט לבכ וניה בחר-ספל םויה םיאתמה יעצמאה

 עיגהל הלוכי הזכ לבכב בצקה .ילאיסקאוק היז

 ךרוצ לכמ רתוי הובג בצק ,הינשל ב''מ 200-400-ל

 .םויה םייקה תרושקת

 הניה היזיבלט ילבכב תשמתשמה םינותנ תרוסמת

 100-ל תחא הייוגש תיביס) רתויב הבוט תוכיאב

 .םירצק םיקחרמב תילכלכ םגו (ןוילימ

 היזיבלט לבכ ,ןופלט ידיג גוזל האוושהב

 ,םישער דגנ רתוי הבוט הנגה קפסמ ילאיסקאוק

 תוערפה דגנ ,םיצורע ןיב תוידדה תועפשה דגנ

 ידיג גוז תאז םע דחי .תונווכמ יתלבו תונווכמ

 וא תולבגומ תויוריהמ רובע קיפסמ טלחהב ןופלט

 .לוז רתוי םג אוהו םירצק םיקחרמ

 םישער תנכס לש םירקמב םיפידע םייטפוא םיביס

 "תבור תשרל םימיאתמ םניא לבא ,תוערפהו

 ,ןיילנ תרושקתל רקיעב םישמשמ םה .םישמתשמ

 אלו הרקי ןיידע םהלש ףועיסה תייגולונכטש ןויכמ

 .הנימא

 חווטל תרושקתב ךרוצ שי רשאכ ףדעומ עמש*ספ

 .דחא ץורע לש תרוסמתו (מ"ק 1.5 לעמ) ךורא

 יזוח ,לוק לש תבלושמ תרושקתב ךרוצ שי רשאכ

 ךופהל רשפא .בחריספב שמתשהל שי םינותנו

 תנקתה יייע בחריספ תכרעמל עמש-יספ תכרעמ

 .םימיאתמ םירבגמו םימדומ

 "ספ תוכרעמ ןיב םייסיסב םילדבה רפסמ םנשי

 ןהו ינכטה רושימב ןה בחריספ תוכרעמל עמש

 .ימושייה רושימב
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 תעבט תשר לש יטמכס רואת - 5 'סמ רויא

 .תילטיגיד תויהל הלוכי תרוסמתה לכ עמש-ספב

 ירדת לע אשנהל םיכירצ תותואה בחר ספב

 .םייגולאנא םהש םיהובג תרוסמת

 זרתיה .תונורטחו תונורתי רפסמ םיעבונ הז לדבהמ

 :םה עמשיספ לש תונו

 .תוטשפ .ו

 .תיביספ הניה תשרה ןכלו םירבגמב ךרוצ ןיא .2

 :םה תונורסחה

 .םינותנה תרבעה תוריהמ לע הלבגה .ן

 .רודיש לש הכומנ תלוביק .2

 .םינטק םיקחרמ .3

 :םה תונורתיה בחר"ספב

 ,יזוח ,לוק :םינוש עדימ יגוס בלשל תורשפא .ן

 .'דכו םינותנ

 .(מ"ק 500 דע) םילודג םיקחרמ .2

 .הגשהל םילקו םייטרדנטס םיביכר .3

 .הבחרה לש הלוח החונ תלזכי .א

 .תואיגש לש ךומנ רועש .5

 :תונורסח םג שי בחר-ספל

 .הובג םיביכרה ריחמ .1

 תשרב הלקת ,עדימה יגוס לכ בוליש ללגב .2

 .בר קמל האיבמ

 ,תילכלכ ,הקידצמ הניא הדבל םינותנ תרושקת .3

 .בחר"-ספ תשר

 .(םייגולאנא םיביכר) רתוי םיבכרומ םיביכרה .4

 :ןמקלדכ תרוסמתה ילבכ אשונ תא םכסל רשפא

 םג םה .רתויב לוזה ןורתפה והז .ןופלט ידיג גוז .א

 םינבמ ךותב תולקב םתוא ליבוהל רשפאו םישימג

 .תודח תוניפ ינפ לעו

 תובר תויורידת ריבעהל לוכי .ילאיסקאוק לבכ .ב

 .תוערפה דגנ רתוי ןגומ .םידיג גוז רשאמ רתוי

 ךרוצ שי רשאכ םיפידע םיילאיסקאוק םילבכ

 םילבכ יגוס ינש םנשי .תשרל םיבר םירוביחב

 -6'סמרויא
 ץורע תשר לש יטמכס רואית

 רקי בחריספ .בחריספו עמש-ספ :םיילאיסקאוק

 .עמש-ספמ רתוי

 יעצמא הארנכ ויהי ולא .םייטפוא םיביס .ג

 'ספ-בתוד תלוביק ללגב דיתעה לש תרוסמתה
 .רתויב ההובג

 מייתרל םיאתמ דמעומ הווהמ .היזיבלט לבכ .ד

 תמרוג הברה ותוצופנ .רתויב לודג ספ-בחור ללגכ

 .תיסחי םיכומנ םיריחמל

 השיג לוקוטורפ
 םילהנ לש ילמרופ ףסוא וניה תרושקת לוקוטורפ

 רדשת יפילח לש ןומזיתהו תנוכתמה תא עבוקה

 .תרושקת ידקומ ינש ןיב תור

 קפסל וניה השיג לוקוטורפ לש ירקיעה דיקפתה

 .תא ףתושמ תרושקת ץורעל םירבוחמה םיתמצל

 .ץורעה לא השיגה יתוריש

 תייגולופוטב רקיעב ,תימוקמ תרושקת תשרב

 הזיא העיבקה תייעב תמייק ,ץורעהו תעבטה

 הז דיקפת .ןותנ ןמז עגרב רדשל יאשר תמוצ

 .הרקבה ןונגנמ יי''ע עצובמ

 רחבמ ןונגנמ םשייל תובייח ץורעו תעבט תותשר

 -שהל יאשר תמוצ הזיא עובקל תנמ לע והשלכ

 בכוכ תותשרב .םייוסמ עגרב תרוסמתב שמת

 תינמזרב טולקלו רדשל לגוסמ יזכרמה תמוצה

 םיתמצהמ דחא לכל הנופ אוהש וא ,תמוצ לכמ

 .רדשל הצור תמוצה םא עובקל ידכ

 ןייצנ ונא םלוא ,הרקב תוטיש לש ןווגימ ונשי

 רסמתה יעצמא לא תוירקיע השיג תוטיש שולש

 :תר

 .(העובק) האצקה .ו

 .(ש011) הקירס .2

 .תיארקא השיג 3

 ,תורידת יפל בוביר ןוגכ ,העובקה האצקהה תטיש

 איהש ללגב מ'יתרל המיאתמ הניא ,בחרמ וא ןמז

 רובע השימג קיפסמ הניא איהו םיבאשמ תזבזבמ

 .םינותנה דוביעו דרשמה תוביבס תיברמ

 .רתוי תושימג תיארקאה השיגהו הקירסה תשיג

 יונמל םעפ לכ רודישה תוכז תנתינ הקירסה תשיגב

 .רחא

 -בעה יי''ע תכרענ הרקבה הקירסה ןומיסא תטישב

 ומכ אלש .יונמל יונממ (ןומיסא) רודישה תוכז תר

 יצורע ןומיסאה תטישב ,םינמז תאצקה תטישב

 ול ןיאש תמוצ י''ע ךרוצ אלל םיסופת םניא רודיש

 .רדשל המ

 לאשתמ יזכרמ רקב ,(א011-6411) תרחא הטישב

 תא םהל הצקמו ,דרפנב דחא לכ ,םייונמה תא

 -דיטלומ יוקל םיאתמ) ךרוצה יפל רודישה ץורע

 .(םור



 םייטפוא םיביס

 צ
= 

2 
= 
-) 

 ילאיסקאוק לבכ
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 םידיג גוז

 היגולופוט

 ישעמ ןפואב רשא םיבוליש ראתמ קסודמה וקה

 .םושייל דואמ םישק םהש וא םושייל םינתינ םניא

 .םיירשפא יתלב וא דואמ םישק םיבוליש - 7 'סמ דויא

 יוקל איה םג המיאתמ) ₪08 0/1!א6 תטישב

 ליחתמ אוה .םיפוסמה תא קרוס דקב (פורדיטלומ

 אוה רודישל םינותנ שי ףוסמל םא .רתויב קוחרב

 וגכשל העדוה דיבעמ אוה - אל םא .םתוא חלוש

 ףוסמ ןיא םא .רדשל ןכומה ףוסמ אצמנש דע ךכו

 .תיזכרמה הרקבל רזחח דוקיפה - הזכ

 תיארקא השיג

 יתמ םמצעב טילחהל םיתמצל תרשפאמ וז הטיש

 םינחוב םהש ךכ י"ע תדודשת דיבעהל םילוכי םה

 .(יונפ וא סופת) קרועה בצמ תא

 תלעופו אשונל הניזאמ הנחת םהבש םילוקוטורפ

 648-) אשונרשיגר םילוקוטורפ םיאדקנ םאתהב

 .(הוסח 56א56 5

 ךדד רדשל םיסנמ רתוי וא םיתמצ ינש רשאכ

 לכ ,תושגנתה תשחרתמ ןמז ותואב קרועה

 עונמל ידכ .שדחמ ןרדשל שיו תוסרהנ תורודשתה

 רתויב העודיה .תונוש תוקינכט שי ולא תויושגנתה

 .(וופדסא 85-05 דחה אפאווד) !8ד הניה

 ץורעהש דע ץורעל ןמזה לכ ןיזאמ תמוצ !8ד-ב

 דע ,םייוסמ ןמז ךשמל תחא ותוא קדוב וא ,הנפתמ

 תולוכי וז הטישב םג .יונפ ותוא אצומ אוהש

 םיניזאמ םיתמצ ינש דשאכ ,תויושגנתה רצוויהל

 .תינמזרב וילע ורדשיו יונפ קדועה תא ואצמי

 התרק ןכא םא תעדל ךרוצ שי ,הרקמ לכב

 םיתמצ :םינפוא ינשב עצבתהל לוכי הז .תושגנתה

 רדשתה תלבק לע רושיא תועדוהל תופצל םילוכי

 וצד תטישב שמתשהל וא ,דעיה תמוצ י"ע תר

 .((!5זסא שהו = דג א5אוו55וסא)

 השמה תמוצה רודישה ירחא ,הנושארה תורשפאב

 רשא רושיא תעדוהל רדגומ ןמז ךשמ הכחמ רד

 וזכ העדוה םא .דעיה תמוצמ תרזחומ תויהל הכירצ

 םא .החלצהב רבע רודישהש ןמיס - העיגמ ןכא
 ,עבקנש ןמזה קרפ ךות העיגמ אל רושיאה תעדוה
 ללגב וא תושגנתה ללגב הסרהנ תרודשתהש ןמיט

 תרדושמ תרודשתה הזכ הרקמב .ץורעה לע םישעד
 .שדחמ

 תושגנתהב םיבדועמה םיתמצה [שוד- ה תטישב

 .תושגנתה התרק םאה רישי ןפואב תוהזל םילוכי

 אלל תידיימ רבעומ רזחה רודישה הזכ ןפואב
 היפצה ללגב תמדוקה הטישב םרגנה בוכיעה
 הנפתמ רודישה ץורע ךכל ףסונ .רושיא תעדוהל
 תושגנתהב םיברועמה םיתמצהש ןוויכמ רהמ רתוי
 הנשיש םיניתבמ םהש עגרב רדשל םיקיספמ

 .תושגנתה

 רשא ,טנרטא תשרב הבטימב תמשוימ (צוד תטיש

 ,וטלארלאפב סקוריז לש רקחמה זכרמ יי'ע החתופ

 .הינרופילק

 הניה רתויב הצופנה תיארקאה השיגה תטיש

 6החהושה 5655 אועורקו = 46- - 05א//60-ה

 .06585 אוז 60ו\1!פוסא ספדש6חסא

 תכרעמ לע תיסחי תולקב םשייל ןתינ וז הטיש

 םיעטק .ד

 לבכ תויגולופוט - 10 'סמ רויא

: = 6% - 

 הרדש טוח .ב ץע .ג

 תכרעמב המשייל השק ןיידע םלוא ,עמש-ספ

 וחסנל ןתינש ןורקיעב תטקונ הטישה .בחר"טפ

 התאש ינפל ישפוח לבכה םא קודב" :ןמקלדכ

 אל רחא דחא ףא רשאכ) זאו תרודשת חלוש

 ,תושגנתהב ןיחבמ התא םא .חולשל לחה (רדשמ

 ."רחואמ רתוי בוש הסנו רודישה תא רוצע

 םילוע ,תורודשתב רתוי הסומע תשרהש לככ

 -ןונגנמה תלעפהמ האצותכו תושגנתהל םייוכיסה

 .תשרה תקופת תדרוי תושגנתה-דגנ

 .העיפשמ איה םג תשרב תותואה תשלחה תעפות

 -לטיגיד תורודשת תוריבעמה עמש-ספ תוכרעמב

 הווהמ הניא תותואה תושלחה הכומנ תוריהמב תוי

 רדת תולעב בחר*"ספ תוכרעמב םלוא .הייעב כ'ידב

 ןונגנמל עירפהל הלולע תותואה תושלחה הובג

 -ופיש רפסמ ושענ ךכל רשקב .תויושגנתהה רותיא

 םלוא ,"הצק-שאר" יריבגמב שומישה ןוגכ ,םיר

 .ןוצר תועיבשמ ןניא ןיידע תואצותה

 וז הטיש .60///65% לש טנאירו וניה 65/2/64

 ינפל ץורעה לע תורחתה תייעב תא תרתופ

 תרפתשמ הזכ ןפואב .ןושארה ןותנה רבעומש

 תייעב .סמוע שי רשאכ רקיעב ,תשרה תוליעי

 תקינכט י''ע תרתפנ קחרמ בקע תותואה תושלחה

 אוהש ינפל םיימעפ בישקמ תמוצ לכ :ןומזת

 "תוצרפתה" תריצי תרזעב .םינותנ תנמ רדשמ

 ינפל ,םדקומ בלשב היופצ תושגנתה רתאל רשפא

 לע המשוי 65א/4/64 תטיש .ומצע עדימה רודיש

 -עמה תונימא התלע ךכ י"עו יביספ בחר-סב לבכ

 .תילכלכה התוליעיו תכר

 210₪4) ההולא תשר הניה תרחא תיארקא תכרעמ

 וידר תשר אלא ,תימוקמ תשר הניא יהוז .(אסז

 רשקל ידכ וידר ירדשמב תשמתשמה תונמ רודישל

 -יסרבינואב המקוה) םיבשחמ זכרמל םיפוסמ ןיב

 םישי וז תכרעמ לש יזכרמה ןויערה .(יאווה תט

 םימאותמ םניאש םישמתשמ הבש תכרעמ לכל

 קרועב שומישה לע םירחתמ םמצע ןיבל םניב

 .ןמז ותואב תחא תרודשת קר ריבעהל לגוסמה

 רדשל םישמתשמל רשפאל שי :טושפ וניה ןויערה

 הנירקתש ןבומכ .רודישל עדימ םהל שיש תע לכ

 תנמ רשאכ .וסרהי תרודשת תונמו תויושגנתה

 רוקמה תמוצ ,םייוסמ ןמז רחאל ,תסרהנ עדימ

 וניה וז הטיש לש ןורסחה .תינש התוא חלוש

 החתופ הז ןורסח ןקתל ידכ .הלש הכומנה הקופתה

 קלוחמ ןמזה וז הסריגב .ץירח-ההולא תסריג

 ןמזה ךרואכ וניה חוורימ לכ .םידידב םיחוורימל

 ףוסמ .(רתוי תצק השעמל) הנמ רודישל שורדה

 ,אוהש לכ ןומזיתב תרודשת חולשל יאשר וניא

 .אבה ץירחה תליחתב קר אלא

 ההולא תשר החתופ תישאר ,תירוטסיה ,השעמל

 .תיארקאה השיגה תוטיש ראש וחתופ היתובקעבו



 םוכיס

 תטיש לכב שמתשהל רשפא הכלהלש תוומל

 .םיבולישה לכ אל ,היגולופוט לכ םע דחי הוקב

 תולע ילוקישל ףסונ .תומישמה לכל םימיאתמ

 הבש הביבסה יפואב םג בשחתהל שי ,םיעוציבו

 .תשרה תלעופ

 :תוביבס יגוס ינש ןייפאל רשפא הז ןיינעל

 רודישה יכרצ וזכ תשרב .תוצרפתמ תורודשת .א

 טוקשל יושע תמוצ .םיירוזחמ םניאו םייוזח םניא
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 רדשל הצרי עתפל וליאו ןמז ךשמב וירמש לע

 .תורודשת רפסמ וליפא

 הניה תורודשתה תעונת .תירוזחמ תרודשת .ב

 , , .העובקו תירוזחמ

 .תשרה תביבסל םיאתהל שי השיגה תוטיש תא

 'הניה םילבכ תשר ןוגראל רתויב הטושפה ךרדה

 הנחת לכל רשפאלו ןיינבה לכ ךרד דיחי לבכ לתפל

 .הילא רתויב הבווקה הדוקנב וילא רבחתהל

 .ךורא דואמ תויהל יושע לבכהש וניה ןורסחה

 לבכ שי ןהבש תוכרעמ שי ,לבכה ךרואב ךוסחל ידכ

 הנוילעה המוקה לא עקרקה תמוקמ הלועה יכנא

 וילאש יקפוא לבכ לצפתמ המוק לכב ,הנממו

 .המוק התוא לש תונחתה תורבחתמ

 ןויכמ ץעה תרוצ הניה רתויב החיכשה הרוצה

 יתש ןיב םיירשפא םינותנ 2 שי הבש תשרבש

 הערפה לש האצותכ תולקת תורקל תולוכי תונחת

 .םינמיס ןיב

 (יד 8 טוטרשב ומכ) םיעטקב ןגרואמה לבכ

 ותואב דרפנב עטק לכלע תרודשת תרבעה רשפאמ

 זמן.  04
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 תוימוקמ תותשרל םילוקוטורפו םינקת

 תרושקת תותשדל םיטרדנטס םויקב חרוכה

 םוחתב םייקה ברה ינושהמ עבונ (מ"תר) תוימוקמ

 ןיב תדושקתב ךרוצהמו תרושקתהו םיפוסמה

 .םינוש םיגוסמ םיבשחמו םיפוטמ

 :םיאבה םיניינעל םיצוחנ םיטרדנטס

 תוימוקמ תותשרל הדמוח יקשמימ

 תוימוקמ תותשרל הנכות יקשמימ

 תובחר תותשר םע רוביח

 תורחא תוימוקמ תותשר םע דוביח

 תותשרה לוהינ

 תצרמנ תוליעפ הנשי תונורחאה םינשה שולשב

 -וחתפתה םדקל ידכ רקיעב ,םיטרנדטס תנקתהל

 עגונב םישמתשמה יכרצ לע תונעלו תוידיתע תוי

 .הנכותו הרמוח לש תושימגל

 150 לש תובכשה לדומ
 תינבומ ךרדב תונגכותמ תושידה םיבשחמ תותשרד

 ."לושמו דרפה" עודיה ללכה תא תמשיימה

 לעמ תחא תובכש תרדסכ וזכ תשר תוארל רשפא

 לכ .הל תמדוקה לע תססובמ תחא לכ - הינשה

 הבכשל םימייוסמ םיתורש קפסל תדעוימ הבכש

 יתרבדמ' דחא בשחמב תמייוסמ הבכש .הילעמש

 לוקוטורפ תרזעב ינש בשחמב הליבקמ הבכש םע

 היתחתמש הבכשל הריבעמ הבכש לכ .םיאתמ

 הנותחתה הבכשל דע ךכו הרקב ינותנו עדימ ינותנ

 ; .יזיפה ץורעה תבכש - רתויב

 רשא קשמימ םייק תוכומס תובכש יתש לכ ןיב

 הנותחתה הבכשה םיתורישו תולועפ הזיא רידגמ

 ,תובכשה תרדס .הילעמש הבכישל הקינעמ

 תרוטקטיכרא'' תארקנ םיקשמימהו םילוקוטורפה

 ."תושרה

 7 ןב לדומל תסחייתמה אמגוד ןתינ שיחמהל מניע

 .תובכש

 העדוה ריבעהל הצור 'א בשחמ לש שמתשמ

 תא ליעפמ אוה .'ב בשחמל רושקה שמתשמל

 .הצוחנה העדוהה תא רצויו ('א בשחמב) 7 הבכש

 תרזעב 6 הבכשל 7 הבכשמ תרבעומ העדוהה

 הבכיש לכ .הבכישל הבכיש האלה ךכו 6/7 קשמימ

 תרתוכ הפיסומו םימיוסמ םידיקפת תעצבמ

 העיגמ תורתוכה לכ ללוּכ ,העדוההש דע ,הצוחנ

 ו! הבכישל העדוהה תא הריבעמה 1! הבכישל

 -כישל הבכישמ העדוהה תרבעומ םש .'ב בשחמב

 תרתוכה תטמשנ הבכיש לכב .הלעמ יפלכ הב

 העדוהה ףוסבלש דע הבכש התואל תדעוימה

 .'ב בשחמב 7 הבְכיש - התרטמל העיגמ

 הרידגמ תשרה תרוטקטיכרא ,תוארל רשפאש יפכ

 לכ תועצבמה תויולת יתלב תובכש לָש היכראריה

 הרידגמ הרוטקטיכראה .םירדגומ םידיקפת תחא

 ןיבש םיסחיה תאו הבכיש לכ לש םידיקפתה תא

 .תובכשה

 לש הבר תוליעפ שי תוימוקמה תותשרה םוחתב

 אוה הניקתה חטשב ליעפה ירקיעה ףוגה .הניקת

 150 (ואדימהא הדוסאה\ 5ד האסה 05 0₪6או2-

 רקוטורפ לש תימואלניב הניקת חתיפ רשא דוסא)

 .תוחותפה תותשרה םוחתב םיל

 יונב תוחותפ תותשר רובע !50 לש טרדנטסה

 :ןמקלדכ תובכש עבשמ

 קצ5ו6ב6 (ואא יזיפה ץורעה - 1 .סמ הבכיש .ו1

 | גץסז 7 טזסז060]

 ינורטקלאה דצה תא הרידגמ וז הבכיש .( צפה

 לש תווצקה יגש ןיב םינותנה תרבעה לש ינכמהו

 לש םירקמב לפטל תיארחא םג איה .יזיפה ץורעה

 .תשרב תולקת יוהיז ןכו קותינו רוביח

 .סתד4 ןואא | גש םינותנה קרוע - 2 'טמ הבכיש

 ישפוח תרושקת ביתנ רוציל תיארחא וז הבכיש

 תא תרגסממ איה .יזיפה ץורעה יבג לע תואיגשמ

 תועדוהה תומלש תא תקדוב ,חולשמל תועדוהה

 .המירזה תא תתסוומו תולבקתמה

 אטדצעסהא 60 אזאס\ תשרה תרקב - 3 הבכיש

 תשר ךרד העדוהה תא בתנל הדיקפת .(צפ8

 .תרושקתה

 רשקל תיארחא .דחאפקסהז | גצשמ - 4 הבכיש

 -דוהה תרבעהל ביתנהש רחאל ,הצק לא הצק לש

 .םייק רבכ תשרה ךותב הע

 תחקפמו תמייקמ .5655וס0א 60אז0| - 5 הבכש

 תרשגמ .תשרב םימייוסמ םיתמצ ןיב תרושקת לע

 תומישמה ןיבו 4 הבכש י''ע םינתינה םיתורישה ןיב

 לש הלעפהה תוכרעמ תחת תולעופה תויגולה

 .תרושקתב םיפתתשמה םיתמצה

 \ םץחז 4/5 וז
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 | גץ סז 3/4 וח 6 ָּ
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 \.3ץסז 2/3 וחזז 0

 | 8ץסז 2 . |<

 [ הץסז 1/2 ה

 | 3ץ6ז 1 קזס106סו

 םיקשמימו םילוקוטורפ תובכש

 דו הומר 0008 08



 תמגרתמ .קהפ55אז הזוסא 60 אדאס| -  6 הבכש

 הגצהל תנתיגנה תנוכתמל םירבעומה םינותנה תא

 .לבקמה .תמוצה לש תוספדמ וא םיכסמ ג''ע

 .הסקו ו6סהדוסא | גצפא - םושייה תבכש - 7 הבכש

 םימושייה תא ,שמתשמה תא רישי ןפואב תתרשמ

 ,םיצבק תרבעה ,םינותנ ירגאמל השיג ןוגכ ,ולש

 .המודכו תשר לוהינ

 ןהידיקפתו תשרה תובכש לש רתוי טרופמ רואת

 !50 לדומ - ירפ בדנוי לש ורמאמב אצמונ

 עיפוהש - םיבשחמ תותשר לש הרוטקטיכראל

 1982 רבוטקוא-רבמטפס ,17 ןויליג םיבשחמב

 תרוצב תונגרואמ דימת טעמכ םיבשחמ תותשר

 הצובק תעצבמ הבכש לכ - תובכש לש היכראריה

 יקלחו רדגומ םוחתל םיכיישה םידיקפת לש

 ,תרדגומ תשרה תרוטקטיכרא .תרושקתה לוהינב

 לש םינוש םיקלח ןיב םיסחי לש םיחנומב ,ןכ םא

 ,םילוקוטורפה תא םיללוכ ולא םיסחי .תשרה

 תורושקת עוציבל םילהנהו לועפיתה יללכ םהש

 תונוש תותשר לש םיעצמאו םישמתשמ ןיב

 תאו - תשרה לש הבכש לכ יבגל דוחל םירדגומה

 תובכש ןיבש םיסחיהו תולובגה םהש ,םיקשמימה

 .תשרה לש (הינשה לעמ תחא) תוכומס

 תשר הנבמ לש רתויב תוריבסמה תואוושהה תחא

 םואבננט .ס.א לש ורפסב תאצמנ תיתבכשיבר

 הלושמ תשרה וז האוושה יפל ."'םיבשחמ תותשר"

 רשא ,תוקחורמ תוצראב םיאצמנה םישנא ינשל

 םניא לבא ,םייוסמ אשונ לע םהיניב חחושל םיצור

 ןמגרותמ קיסעמ דחא לכ .תחא הפשב םירבוד

 .תפתושמ הפש שי םינמגרותמה ינשלו

 םיקפסמ םהו חיש"ודב םיפתתשמ םיסדנהמ םג

 דחא רשאכ .תוצראה יתש ןיב תרושקת יעצמא

 תא ריבעמ אוה ,החישב חותפל הצור םישנאהמ

 .סדנהמל ריבעמו םגרתמ רשא ןמגרותמל ותעדוה

 .התוא רדשמו רודישל העדוהה תא ןיכמ סדנהמה

 דיל בשויה ינש סדנהמ י"'ע תלבקתמ העדוהה

 רשא ןמגרותמל התוא ריבעמ אוה ,הלבקה ןקתימ

 .ינשה חחושמל ריבעמו םגרתמ

 הבכש) תשרה תבכש לש םילוקוטודפ

 תוימוקמ תותשרל (3 .סמ
 ידוקפית לע ,רומאכ ,תחקפמ תשרה תבכש

 תוקסוע ןניא רבכ 3 הבכש לעמש תובכשה .תשרה

 וז הבכשב .ןמצע תועדוהב אלא תשרה תויעבב

 .תשרהו בשחמה ןיבש קשמימה רקיע עצבתמ

 השולשל הקולחל תנתינ המצע תשרה תבכש

 :תתרשמ איהש תותשרה יגוסל םאתהב םיגוס

 .הדוקנל הדוקנ תשר .ו

 .וידרו םיניוול תשר .2

 .תימוקמ תרושקת תשר 3

 םיקשמימ חתפלמ תונוש תונידמ עונמל ידכ

 ןוגרא) 66ודד ,ינשה תא דחא םימאות םניאש

 ןקת לע ץילמהו עיצה (ימואלניבה תרושקתה

 .3ר 2 ,ו תובכש רובע םילוקוטורפל ימואלניב

 תא םירידגמ םהו א.25 םשב םיעודי ולא םינקת

 ךרד עדימ תרבעה לש תועמשמהו תנוכתמה

 םד6ש (סגד 4 דפחאוואהו ארקנה תמוצ ןיב תשרה

 ארקנה הליבומה תשרה דויצ ןיבל =םטוקאושאד)

 (סגדג סואסטוד דפחאוואהדוא6 5ם0עו5- 58
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 7 הבכשב תרושקתמ האצותכ עדימה לש השעמל המירז

 סגס

 קב6א66%| 5

 10[ 66ה
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 60ודד לש א29 תצלמה

 אושאד).

 ץורעה :תרושקת לש תובכש שולש רידגמ 5

 .הנמה תבכשו תרגסמה תבכש ,יזיפה

 איה תרגסמה תבכש ,150 יחנומל הז תא ליבקנ םא

 תבכש איה הנמה תבכשו (2 הבכש) םינותנה קרוע

 דויצ לש הליגרה תדושקתב .(3 הבכש) תשרה

 זכשה רובע םילבוקמ םינקת שי םימדומו בושחימ

 85 232-6, :תשרה תרוטקטיכרא לש תוכומנה תוב -

 .₪54237ו 60ודד.24ר שוא

 א.25 ,תומייק תותשר לש םיכרצ תונעל תנמ לע

 תותשר לש ךלוהו לדג רפסמל קשמימ קפסמ

 .תויטרפו תוירוביצ

 א.25 ןקתמ םילוקוטורפ םילילכמ םיבר םיקפס

 שי תאז תמועל .םהלש תשרה תרוטקטיכראב

 הרדגוה וליאלו א.25 םירבדמ םניאש םיבר םיפוסמ

 םיפוסמ לש תורשקתהל םינקת לש תרחא הרדס

 ןקת יפל תולעופה תוירוביצ תותשר לא םישפיט

 רשא "הרוחש הספוק" םיניקתמ ןורקיעב .5

 רחשה הספוקה .רבחתהל םיפוסמה םילוכי הילא

 גס (ץגסאשד 4555/8168 015455- תארקנ הד

 ימואלגיב ןקתב ראותמ התלועפ ןפואו 5או8\₪ח)

 קב ז6606ה00[!ו0ה א ₪4

 ק06א6| 0556 0:550//6!0 556007

 5 ו
 66[זז [660ה006ה00\וסה 3

 = ---7ק06א6| 6א600006 ----+

 םטפוו6

 קס6א6|-

1 
 חס 6

 סז=

5 

206 

 חפ1צשסזא

 ףוסמה ןיב ינקת לוקוטורפ םג רדגוה .א.3 ארקנה

 רחא ינקת לוקוטורפ .א.28 ארקנה ,?4ס*ה ןיבל

 וז הרדס .א.29 ארקנ אוהו תשרהו =40-ה ןיב םייק

 םג תארקנה ,(א3, 28, א29) םילוקוטורפ לש

 םיפוסמ רוביח רובע םג תמייק ,אאא ילוקוטורפ

 .תונמ גותימ תותשרל םיליגר

 רובע >21ר א5!218 תא םג םיללוכ א םילוקוטורפ

 . .םייזיפ םיצורע

 גותימ תשר לא שמתשמהמ השיג רשפאמ 1

 "געמל השיג רשפאמ >218/5 .םייתרפיס םילגעמ

 .םייגולאנא םיל

 >5!218, תא תללוכ *.25 לש הנושארה הבכשה

 -למשחה םינייפאמה תא הרידגמ איה ךכ י''עו 1

 הבכשה .תרושקתה ילגעמ לש םייכילהתהו םיי

 הרבעה חיטבמה !4ס\'6 להונ הניה א.25 לש הינשה

 .תשרה דויצל הצקה דויצ ןיב םינותנ לש הנוכנ

 רשקה תא א.25-ל תקפסמ תישילשה הבכשה

 " | .תונמה גותימ יתורש םע לעופב

 ונינפב תבצינ תותשר ןיב רשק לע םירבדמ רשאכ

 .םינוש םילוקוטורפ ןיב תרושקת רוציל ךיא היעבה

 ,ישעמ ןפואב ,דואמ המוד וניה א.75 לוקוטורב



 7. תקן וש הדוסא

 6 ?ה55:אזאזוסא

 4. דהא קס ז

 1 ב

 בתנל לוכי אוהש ךכב קר ונממ לדבנו >.25-ל

 תשרב אצמנה דעי לא תחא תשרב אצמנה דוקממ

 .הינש

 תרושקת תותשדל הניקת תוליעפ
 תוימוקמ

 -שר תניקתב םיקסועה םיפוגה תא קלחל רשפא

 :תוצובק שולשל תוימוקמ תדושקת תות

 םיפוג ;תירבה תוצראב םיפוג ;םיימואלניב םיפוג

 .הפודיאב

 :םה רתויב םיליעפה ליבה םיפוגה

 דהש ואד6האהדוסאהו\ 5דבאסגהז5 0864. <

 לעופו םיקפסו םישמתשמ גציימ :או2ג סא - 0

 תורמל .םיימואלה הניקתה ינוגריא תועצמאב

 תוימוקמה תותשדה םוחתב הז ףוג לש ותוליעפש

 םימייוסמ םיטביה - התע דע ידמל תלבגומ התיה

 .150 לש תונוש תודעוול לופיטל ודבעוה םייתר לש

 (דחפ ואדםהאהדוסאה דפו םקתסאש גאס דו 5- <

 .0 קה 60א5טוד הדועש 6סאואוודדש6 - 6סודד

 תותשרב קסועו תדושקית ינוגרא גציימ הז ףוג

 -מוקמ תותשרב רשאמ רתוי תוימואלניבו תוירוזא

 אוה התעו א.25 ןקת תא רידגהש ףוגה הז .תוי

 .םינותנו לוק תובלשמה תותשרב לפטמ

 :ב"הראב הניקת תוליעפ

 (דחפ ואפדודונדמ 0 ם660דהו641 גאס 5156- <

 ףוג וניא הז ןוגרא .דאסאו6 5א0וא658₪5 - 6

 עציב ולש '802 טקייורפ' תועצמאב םלוא ,יתניקת

 -שר תניקת חטשב ןויצל תויואר תודובע רפסמ

 .תות

 דחפ אגדוסאה| םטחפבש 05 5דגאס8ס5 - <

 תויושרה רובע םינקת חותיפל יארחא הז ףוג .5

 תותשר לש הניקתב בדועמ היהו תוילרדפה

 .םיקשמימו

 הז ףתושמ ףוג .סס6, ואד=| גאס אשהסא - סוא <

 לועפיתל םילוקוטורפה .טנרטא טרפימ תא רצי

 ותכימת .1982 ראוניב ומסרופ טנרטאב שומישו

 לבוקמ טרדנטסל טנרטא תא ךופהת הז ףוג לש

 .וטקפזהד

 .אסדועסהא 55855 45500והדוסא - אשה <

 תולודג תורבח .רפסמ .י"ע 1981 ילויב םקוה

 ןניינע תא םדקל ותרטמו תותשרב תושמתשמה

 .תרושקת תותשר יאשונב תורבחה .לש

 (האופהו6הא אגדוסאהו 5ד האסה הס5 ואפדו- <

 .דטדפ - אפו
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 עייסמ אוה .הניקת יאשונל ב"'הראב ךמסומה ףוגה

 תועצבתמה תונושה הניקתה תויוליעפב ךמותו

 לעופב ךרוע וניא םלוא ,תוימוקמ תותשר אשונב

 .ולאכ םינקת

 תיפוריא תוליעפ

 וזחפ 6טהסק6הא 6ס0אוקטד=ה אוהאטזגסדטה- =

 הז ףוג לש ותדובע .585 45500והזוסא - 0

 טקייורפ םע תבלושמ תוימוקמ תותשר אשונב

 .וםססש לש 2

 דש 6סאואוודד66 0: םשאסקשגא קס05ז גאס 6

 ברועמ הז ףוג .דפו 66ס\ואוטאו6גודסא5 - 65ד

 םינותנו לוקל תובלושמ תותשר לש הרדגהב דואמ

 הז אשונ לש ומושיי .60ודד םע ףותישב לעופ אוהו

 .ידמל לבגומ ןיידע תוימוקמ תותשרב

 "מוקמ תותשר לש םינקת רפסמ רואת

 תוי

 |66 לש 802 טקייורפב

 לש ידמל בחר םוחת תנחוב !865 לש 802 תדעוו

 8558ג2א0 65א4/00,) .תוימוקמ תותשר

 2 ה ה > > >> =

 א:סוטא
 ואזםהז 5 60

 אסוטא 66655 00

 8חסהס8האס 65או/00, דסאפא ₪וא6, דסאפא

 -טמב (805, אוטדחסקסו ודגא ₪64 אשדעסמא5

 דע) תשרה חווט ןוגכ ,תושירד תרדס לע תונעל הר

 20 דע 1-מ) םינותנה םוחת ,(מ''ק 2 תוחפלו מ"ק 4

 תשרה לש היגולופוטה ,(הינשל םינמיס ןוילימ

 ,תונחת 200 תוחפלב הכימת ,(תעבט וא ץורע)

 תונעהו ןורתפ ,05| לש 2-ו 1 תובכש םע תומיאת

 .דועו םינותנ תרושקת לש םיגוש םיכרצל

 -וכמס ליצאה רשא טקייורפ תווצ םקוה ךכ םשל

 ורידגה 2-ו 1 תוצובק .הדובע תוצובק שולשל תוי

 "אתהל םיחנמ םיוק הקפיס 3 הצובק דועב םינקת

 תובשחתה ךות םישמתשמה יכרצל םינקתה תמ

 ןיב תורשקתה לש תויעבב ,רתוי תוהובגה תובכשב

 .תותשר לוהינ לשו תותשר

 תותשר אשונב הפוריאב תרבוגה תוניינעתהה

 דייורפ ןיב דסוממ הלועפ ףותישל האיבה תוימוקמ

 .(הפוריא) 424/60₪ ןיבל (בי'הרא) 802 טק

 4/65₪- 802 טקייורפ ןיב םואית גשוה 1982 ץרמב

 םינומיסאה תטיש רשאכ 56א4-ו ,טנרטא ,60

 | 0061 (ואא
 סהזה ז6תאואה(

 ת0טוץא אז

 קוצפו6ה\ 00

 אפסוטא

 ואז[

 ו

 דאעאא 6

 תעבט - ןומיסא לדומ

 תסקס!ו6הזוסה [3ץסז

 הסכ!ו6הזוסח

5 
 |6| קז656ה+31ו0ה | הץסז

8 
 ₪ דזּבה5ססז+ [3ץסז

 דזּבהפסס+ 5614 ךץ6 4
 5 זס א

 : ₪ אטזצעסזא |[ בץסז

 ו ₪ [וחא [3ץסז

 ופססם 2 :
 5 ₪ שחע5ו63| [הץסז

 ד6וא 50/4 624 לשו !855 802 לש הלועפ ימוחת



 ןה תלעופכ החיכוה (דסאפא 466555 אופדסס)

 .תעבט תותשר לע ןהו ץורע תותשר לע

 תוינוריע תותשרל רשקב הניה תפסונ תוליעפ

 -ודמ (אוהא - אופדהסקסו ודא ה אטדו/סהא)

 תייזיולט תייגולונכטב תושמתשמה תותשרב רב

 מיק 40-כ לש סוידרב חטש תוסכל תודעוימו לבכ

 .תשרה זכרממ

 תוימוקמ תותשרל 60% תניקת

 תרגסמב תעצבתמ 5094 לש תינכטה הדובעה

 תוימוקמה תותשרה אשונו (דס) תוינכט תודעוו

 .(תרושקת לוקוטורפ) ד624 לופיטל רבעוה

 תצובק לע הלטוה אשונל תללוכה תוירחאה

 .ד6(א המישמה

 27 ו תובכשב קר הקסע רשא 15886802 ומכ אלש

 .4 דע ו תובכשב תקסועד6ו א 150 - לש דבלב

 לעוופשש 802 םע דחי ,חתפל הניה ד6(א תרטמ

177 

 רשא ןקת ,ופ65802 תעצהו טנרטא יטרפימ סיסב
 ותוללכב אשונה .םידדצה ינש לע לבוקמ היהי
 :םיאשוניתת השולשל קלוח

 :טנרטא - בחר ספ 05/00 .א

 .ןומיסא - תעבט .ב

 .ןומיסא - ץורע .ג

 היתורטמ ןיבל 60א/4 לש היתורטמ ןיב לדבה ונשי

 ךרדה תא סלפל םידעוימ 60אוג ינקת .ופש6 לש

 ידח םיינכט םיחותיפל םישמתשמו םינרצי ינפב

 תוליעפ רשפאל םיאב !555 ינקת דועב ,םיש

 .תולקתמ תישפוחו הניקת תפטוש

 ו5ס6סודד ינקת

 -הל םיכירצ תותשר ןיב תרושקתל םילוקוטורפה

 לעו תוחותפ תותשרל !50 לדומ לע םיססובמ תוי

 לע .א.25 הכותבו א תרדס טרפב ,60וזד תוצלמה

 תשר לכב עצבתמ תותשרה ןיב רשקה |50 לדומ יפ

 .תשרה תבכש - 3 הבכש י"ע

 םוכיס

 תוצופנ רתוי תושענו תוכלוה תוימוקמ תותשר
 תוימוקמ תותשר לש ללוכה ךרעה .80-ה תונשב
 תויזחתה יפל ,הלעי םינושה ןהיגוס לע תונקתומ
 3-כל 1982-ב רלוד ןוילימ 300-כ לש םוכסמ
 .1990-ב .רלוד דראילימ

 ןיב קשמימ רשפאל וניה תוימוקמה תותשרה דועיי
 תנחת לכל אוהש לכ גוסמ בושחימ תנחת לכ
 תליחתב םא .אוהש לכ רחא גוסמ תרחא בושחימ
 םירוזש םילבכ לע וססבתה תותשרה בור רושעה
 תא ושריי 1988 תארקלש ירה ,םיילייסקאוק וא
 םיביס ילבכ לע תוססובמה תותשרה םמוקמ
 הנתרשת אלא תותשר רשאכ רקיעב ,םייטפוא
 . | .היזיבלט תותשר וא םייאבצ םישומיש

4% 
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 יטינוא תרוועקה
 םייטיסב םיהועולמ

 תרושקת תייגולונכט ,תונורחאה סינשב
 סוקמ רתויו רתוי תספות םייטפוא סילבכב
 ןורחאה רושעב ערזנש המ .תרושקתה סוחתב
 .יחכונה רושעב תואצות ביני ,הז סוחתב
 תיטפוא תרושקת אשונב סיאבה סירמאמב
 תרושקתה תוהמ לע סייסיסב סירבסה ואבוי
 -קה בצמה ,רבעב תוחתפתה יבלש ,תיטפואה
 .סימושייו דיתעב םינוויכ ,םיי

 תירוטסיה תוחתפתה
 תיטפוא תרושקת לש

 -ושקת יעצמאכ רואה שמיש דימתמו זאמ
 .שא תרזעב תותיא ,ןוגכ ,תר

 ומכ ,הלא תוטישל רכז דוע שי סויה

 םירוזמר ,הינאל הינאמ סילגדב תותיא
 ."וכו ,הרובחתל

 סיצמאמב וליחתה ,הנש 200 ינפל רבכ

 -רצב ,אמגודל .סיקחרמל רוא תותוא ריבעהכ

 ;יטפוא ףרגלט 1790-ב הנב פש דולק ,תפ

 -ורז םע ,םילדגימ לש תרשרש הללכ תכרעמה

 הרבעהל ןתינ היה עדימה .תוענ תותיא תוע
 הטישה .תוקד 15 ךותב מ"ק 200 לש קחרמל

 ףרגלטה תעפוהל דע ףקותב הראשנ ,תאזה

 לב םהרג רדנסכלא ,1880-ב .ילמשחה

 -ועצמאבש *ןופוטופיה תא חתיפ ,יאקירמאה

 -ישל .רוא תרזעב רוביד ריבעהל היה ןתינ ות

 -פשהה ללגב ישעמ שומיש אצמנ אל תאז הט

 תוארה רשק לשו ריואה גזמ לש תוילילשה תוע

 .תרוסמתה תוכיא לע (צזפופו1 חד )
 -ב עיצה לדנייט ןו'ג ,ילגנאה יאקיזיפה

 ןווכמב ריבעהל אוהו ,תאז היעבל ןורתפ 0

 ,ולש תונויסנה .םימ סרז ךרד רואה תא

 ןרק לש תימינפ הריבש לש ןורקיע לע וססבתה

 תיגולונכט סיסבב דמועה ןורקיע ,רואה

 .סויה םג ,םייטפוא סיביס ךרד תרוסמתה

 -ב קר לביק ,'צנרפ .ר ןמרונ יאקירמאה

 תא בליש אוהו יטפוא ןופלט לע טנטספ ,4

 ,לדנייט לש ןונפיאב לב לש תונויסינה תואצות

 ךיא רבסומ ,ולש טנטפב .(6ט154א65) ןונוויכל

 סילבכ תשר ךרד הרבעהל סינתינ רוביד תותוא

 -ייה עיפוה ,תופסונ הנש 25 רחאל .סייטפוא

 ושמתשה הנושארה םעפבשכ ,ינכטה סוש

 .םיאתמ רוא רוקמב רדשמב
 הרטמל וחתיפ ,1958-ב ,לבונ סרפ ינתח

 י"ע 1960-ב השענ וב שומישהו רזיילה תא תאז

 -ב ליחתה ,םירזיילה רוציי .ןמייה רודואית

 -תה תינמז ובו ,הצחמל םיכילומ תרטעב 2

 תודוידוטופ יססובמ םיטלקמ רוציי ליח

 דבה הרתונ .(5מא116ססאס/6סא תוגסדספוסס5)

 .סיאתמ תרוסמת ךווית לש היע

 ,הילגנאב .א 'גרו'גו ואק .ה 1966-ב

 0שפ- ןונוויכל סייטפוא סיביסב ושמתשה
 ומכ ,םינטק סיקחרמ רובע .רואה לש גאשש
 ,םייטפוא סיביסב ושמתשה רבכ ,האופרב
 היה םסהב שומישה ,םילודג םיקחרמ רובע לבא

 (גדדאט- תוחינה ללגב ירשפא יתלב ןיידע
 ןמזב וב ,ו0 פשאא :םהלש הלודגה דזסא)
 .רתויה לכל 20 פ/אא-ב ךרוצ היהש

 ,6ס א]זא6 0155 \ל0םא תרבח 1970"ב
 אל םהלש תוחינהש סייטפוא םיביס הרצי

 הריבש תטישב סיביס רובע 2 8 תא הרבע
 .רואה לש תגרודמ

 תטישב יטפוא-ביס רצייל וחילצה ,1972-ב
 -ל העיגה תוחינהשכ 0גפפפ זאספא הריבש

 0.228% לש תוחינ גישהל ןתינ ,סויה .4סמ/אאו
 .1550 אוא לג ךרואב ,ינפוא-דח יטפוא ביסב

 םירדשמה םג ורפתשה ,ןמזה ותואב
 ךרואו תושיגרה ,קפסהה תניחבמ סיטלקמהו

 ךכ ,רושיקו לוציפ תוטיש סג ורפתשה ;םסייחה

 םושיי תמרל העיגה תיטפואה תרושקתהש
 .תויעב אלל

 שומישב וסנכנ סייטפוא סילבכ ,הנושארל

 ,ב"הרא י"ע ,1973-ב תויאבצ תורטמל ינופלט

 ושענ ,סינש 6 וא 3 רחאל .תוינא רפסמ לע
 יטפוא לבכ לע וגקישב ילב: יבח י"ע תונויסנ

 ,יבדגנולב ןופלט לרניג ידעו מ"ק 2.5 ךרואב

 (516008 608?) ירוקיס' 'בח .מדק 9 לש לבכ לע

 6סתאזא6 61455 \צספא ןיב תפתושמ הרבח -
 -טפוא םילבכ ,הנושארל הקפיס - 51םא(8א5דו

 .1983-ב ןופלט תורבחל םיינפוא-דח םיי

 לש תונוכת רפסמ
 יכרוצל רואה
 תרושקתה

 -כת שולשל סחייתהל שי ,רואב רבודמשכ

 -רקו סייטנגמדורטקלא סילג ,סינוטופ :תונו

 לש תוטשפתה הווהמ רואה .(םגצ5) םיינ
 איהו תויטנגמ-ורטקלא תונוכת תלעב היגרנא

 סהב שיש םיקיקלח יזע תטלקנו תרדושמ
 .ילמשח ןעטימ

 ןיב עצבתהל סילוכי היגרנאה יפוליח
 הרקימב ;סיקחורמ וא סיבורק םיקיקלח

 תעצבתמ היגרנאה לש תוטשפתהה ןורחאה
 .'הגיפס'ה תעפותל תודוה סידספהב

 איהו תאז היגרנאל השיגר תישונאה ןיעה

 סורטקפסה לש ילאוזיוה קלחל תכייש
 יפיצפס 'רוא'  חנומה | .יטנגמורטקלאה
 סורטקפסהש | ןמזב וב ,הקיטפואל
 -ויב םיכומנהמ סירדת ליכמ יטנגמורטקלאה
 ירדתל סורטקפסה :רתויב סיהובגל דע רת

 ,היארה סורטקפס ,םודא-הרפניא | ,וידר

 .המג-ו א-ינרק ,לוגס-הרטלואה

 (1 יסמ רויצ)
 -קארטניאל ליבומה קיקלח אוה "ןוטופ'ה

 .רואה לש םיקחרמל תיטנגמורטקלא היצ

 םילג לע | תססובמ רואה | תיירואת
 רואה תרדגה תרשפאמו ,םסייטנגמורטקלא

 .רדתל סאתהב
 רודיש ,רבסה אלל ראשנ ,תאז תורמל

 -פותה תא ריבסה קנלפ סקמ .םאו158ןסא רואה
 היגרנאהשכ ,סטגאז4 ,ךשוממ אל ךילהתכ הע
 החסונ ססיבו רדתל תיסחי איה סט4אזג-ב
 יתש .תוינויסינ תואצותל סאתהב תיטמתמ
 תירטקלאוטופה העפותה :תופסוג תועפות
 יקיקלח סויק תא וחיכוה 6סאויזסא תעפותו
 ןעטימב הזכ קיקלחשכ .תירואה היגרנאה

 ,יבויח ןעטמ לעב קיקלח שגופ ילילש ילמשח
 םיעיפומ סמוקמבו סימלענ סיקיקלחה ינש

 .סינוטופ ינש
 קוח יפל םיגהנתמ הלאה םסייונישה לכ

 .היגרנאו העונת ,ילמשחה ןעטמה תרימש
 הל שיש הנוכת ,םיינרקמ בכרומ רואה

 ךרד רואה לש שומישה ךילהתב הבר תובישח
 -מוחב םישמתשמ ,הז ךרוצל .םייטפוא םיביס
 םהש סקזו641 ד א52485א65 םיפוקש סיר
 ןוטופה :אמגודל ,ריוואה ומכ ,יזיפ ךוות
 טשפתהל לוכי ,רוא ןרקל ךיישה סיוסמ רדתב

 ךותב ראשנו ךוותה סע היגרנא תפלחה אלל
 לכל ,ירמגל ףוקש אוה ךוותה סא .רורצה

 התוא היהת ,רדתה ותוא ילעב םינוטופה
 רואה תוטשפתה ינגומוה דאמ ךוותב .הנוכת
 סיכוות ינש ןיב םילדבה שישכ .רשי וקב איה
 תורבשיה םסייקתת ,םיכומס םיינגומוה

 ומכ .רואה ינרק תרבעה ןמזב (תפתתג6סא)
 רקיעבו תפח םאוסא תופקתשהה תעפות ,ןכ
 ןמזב תרצונה תללוכה תימינפה תופקתשהה

 הריבשה סדקמש ךוות ךרד רוא ינרק תרבעה
 ךוותה לש הריבשה סדקממ רתוי לודג אנ ולש
 רתויב בושח סרוג הווהמ ,וביבס אצמנה אנ
 .תיטפואה תרושקתב

 ףוקש ךוות ךרד רואה ינרק תרבעה תעב
 םג תמייק .קפסהב דספה שי ,(יטפוא ביס)
 סיכירצש "וכו םופקםת5וסא 'תוציפנה* תעפות

 .תיטפוא תרושקת תכרעמב ןובשחב תחקל
 ,<ראה רודכ ינפ לע לפונ בכוכמ רואשכ

 רואה קפסהו תוליבקמ טעמכ ןה םסיינרקה
 -ודמשכ ,לבא .הטילק סוקמ לכב הווש טעמכ

 -ממ ,רואה תוטשפתה ,סינטק סיקחרמב רב
 סירבדה ,חותפו ףוקש ךוות ךרד והשלכ רוק



 קפסהה הז ללגבו תוגלפתמ רואה ינרק :סינוש
 סע ןטקו ךלוה קפסהה :קחרמב יולת טלקינה

 םסוקמל תוסנכנ סיינרק תוחפש ןוויכ ,קחרמה

 .הטילקה
 תרשפאמה הנוכת שי םייטפוא םסיביסל

 הזב .םתוגלפתה תעינמו רואה ינרק וונוויכ

 לע קחרמה תעפשה תא הברהב םסיניטקמ
 ביסה ףוסב םיטלוקש ךכ ,קפסהה תנטקה

 הכ תובישח ןיאו ירואה קפסהה תא יטפואה

 .קחרמל הלודג

 -אמה דחוימ דויצב ךרוצ שי ,תאז סע דחי

 רתויש המכ סנכייש ךכ ,רוא תסנכה רטפ

 ונממ האיציבו יטפואה ביסה ךותל תומלשב

 דויצה :ילמיסקמ קפסהב ,תותואה טולקל
 ,הצחמל סיכילומב רוא רדשמ וא רזייל אוה

 -פואה ביסה ותוא ךרד ,ךכמ רתוי ואדיד ומכ

 תותוא רפסמ תינמזזוב ריבעהל ןתינ ,יט

 סתוא לצפלו סיננפואמו תונוש תוווקממ
 דחא .בוביר סשב העודי הטישה ;הטילקב

 ,תיטפוא תרושקת לש סיבושחה תונורתיה

 ךרד תרבועה עדימה תומכש הדבועה הווהמ
 לגה לש רדתב היולת םייטנגמורטקלא םילג

 105 דע 10' יפ סה רוא ילג ירדתש ןוויכמו

 ןתינש עדימה תומכ ,וידר ילג ירדתמ סילודג

 .וידר ילגמ לדוג ירדיס 5 וא 4-ב הלודג ריבעהל

 תומדקתמ תויגולונכטל תודוה ,ןכ לע רתי

 תויראשו םימה תופיט קוליס תורשפאמה

 רבד ,יטפוא-ביסה לש בכרהה ךותמ תויתכתמ

 .רואה תרבעהב תוחינה תנטקהל ליבומה

 הקיליס יססובמ סייטפוא סיביס ,םסויה
 תומכ סכותב םיליכמ סהמש ךכ סירצוימ

 סיחיטבמ הז ללגבו םינוי לש דאמ הנטק

 קיטסלפ ו.צטא לג ךרואב 0.25 ספ/אאו לש תוחינ
 תבילמ בכרומ יטפואה ביסה .רתוי וליפאו

 ,או הריבש םדקמ סע קיטסלפ וא תיכוכו
 לש אנ הריבשה סדקממ לודג רתוי אוהש

 תאצמנ סביבסו (61 ג\פסואס) וביבסש הפיטעה

 .(2 "סמ רויצ) המוטא הפיטע

 סיביס לש סיגוס השולש ןיב ןיחבהל ןתינ

 רואה תוטשפתה תרוצל סאתהב ,םייטפוא

 :הריבשה סדקמו סכותב

 .יניפוא-בר גרודמ סדקמ .1

 .יניפוא-דח גרודמ סדקמ 2

 .יניפוא-בר ,הנתשמ סדקמ 3

 (3 'סמ רויצ)
 ונממש 5102 תיכוכזה לש רואיתהו בכרהה

 לג יכרואב שומיש םירשפאמ ,הבילה תבכרומ

 1.6-ל 1 ןיב סגו רטמורקימ 0.9-ל 0.8 סיב

 -וב סע 5102-ה תראשהל סאתהב ,רטמורקימ
 -חאה הרקימב וא ,6802 סוינמרג וא 82-0נ ןור

 .ק205 סורופסופ סע ןור
 0.85% לג יכרואב סישמתשמ ,ללכ ךרדב

 -ברו גרודמ הריבש סדקמ ילעב םיביס רובע
 רובע (?א 1.5 הנורחאלו) תא 13-בו יניפוא
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 :םהיניבש תוביס רפסמ
 יתלבה םיקיקלחהו ומצע יטפואה רמוחה
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 סחייתהל שי ,סינותנ תרוסמתב רבודמשכ

 דדמינה ,טרס-בחור וא ץורעה לוביקל םג
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 יטפוא ביס לש הנבימ - 2 "סמ רויצ

 םיביס ךרד תותוא לש תיתרפיס הרבעהל .יט

 -ושקת ץורע ,רדשמ :ב ןיחבהל ןתינ ,סייטפוא
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 בחורו קחרמה .(4 'סמ רויצ) טלקמו תר
 .ביסה י"ע םיעפשומ ,תרוסמתל שרדנה טרסה
 ;םירזחשמב שמתשהל רשפא קתרמה תלדגהל
 יטפוא ביסב רוחבל ןתינ ,לוביקה תלדגהלו
 .רתוי הובג לג ךרואב

 תונורסחו תונורתי
 םיביסב שומישב
 םייטפוא

 :סייטפוא סיביסב שומישב תונורתי
 סיביסה .דאמ ההובג סינותנה תרבעה בצק <
 סינותנ תרבעהל דאמ םימיאתמ סייטפואה
 ינוילימ לש םימוחתב סה סיבצקהו סייתרפיס
 ש"לס ינוילימ יפלאל דע אפח'מ הינשל תויביס
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 דדמנ אוהו דאמ ןטק ,לבכה לש יבועה <

 .ךומנ דאמ לקשמה סגו םירטמילימב
 -תרמב הלחשהל סינתינ סייטפואה סיביסה =

 רובע תותואה רוזחישל ךרוצ אלל ,סילודג םיק

 .(רתויו מ"ק 40) מ"ק תורשע
 תרושקתה לע הארשהו םישער דגנ תודימע <

 -תנה תא ליבומה רואה ןרקש ןוויכ ,תיטפואה

 .ביסב הרוגס ,םינו
 רשפא יא .דאמ החוטב תיטפואה תרושקתה <

 סא הלא ,ביסה ךכד סירבעומה סינותנ טולקל

 .יוליגל ןתינה רבד ,יטפואה ביסה תא םירבוש

 ןיא. תיטפוא תרושקתב ,תוחיטב תניחבמ <
 .הקראה וא רצק ,תולמשחתה לש תונכס

 לע תרוסמתה לוביק תא לידגהל תורשפא שי *
 .(אוטו דק םאזא0) בוביר תסנכהב ,תמייק תשר

 רתויב סיריבס סה םיריחמה ,תולע תניחבמ <
 -בעה תולעש הכרעה שי .הדירי וקב םיאצמנו

 לכל רלוד 75 הלעת ,היזיולט יצורע 100 תר

 .מזק

 -וכי יא תא ,ןייצל רשפא ,תונורסחה ןיב
 ,קפסה ריבעהל סייטפואה םיביסה לש סתל

 ;תותוא רזחשמ ךרדב סינכהל ךרוצ שיש ךכ

 וא ,ימוקמ חכ קפסל גואדל ךירצ ,תאז םע דחי

 .למשח תרבעהל ףסונ לבכ סינכהל

 הווהמ ,תונקתהה בלשב ,ףסונ ןורסיח
 -וציפב וא ביסה תובצקב תיריואה היגרנאה

 תינרק תא תנכסמו דאמ ההובג איהש ,םיל

 ללכ ךרדבש) העיגפ עונמל ידכ .דבועה לש ןיעה

 יפקשמ ביכרהל ךרוצ שי ,(דימ תשגרומ אל

 .םודא-ארפניא

 תרושקתב סישומיש
 םייטפוא םיביס לש

 דחוימ ןפואב המיאתמ ,תיטפוא תרושקת
 ,תותוא תרבעהל (הדוקנל הדוקנ) ן"לנ רשקל
 תרוסמת תורשפא שי .תרושקת יזכרמ ינש ןיב
 -ובמ יתרפיסה ןונפיאה .תיתרפס םגו תיגולנא

 םיביס יגוס תשולשב ךתח - 3 'סמ רויצ

 4 גרודמ סדקמ ילעב םה ,87-ו 0 :םייטפוא

 סע יטפוא ביס אוה 6 .8 יניפוא-דחו יניפוא-בר

 .יניפוא-בר ,הנתשמ הריבש סדקמ
 יטפוא תרושקת לש המגוד - 4 'סמ רויצ
 תיתרפייס

 דזםה5הו550ה 6ת00ה6|
 | ד |

5 
0 

 דור 7-0 =

 כ "0011018650

 לש תואהשכ ,תירניבה הטישב רקיעב סס
 לומיסה תא רואה רסוחו 1-ה תא גציימ רואה
 .המגודל ,0

 תרוסמתה לוביק תא לידגהל ךרוצ שישכ
 תושעל רשפא ,תמייק סייתכתמ םילבכ תשרב
 ,סייטפוא םיביסב סתפלחה תועצמאב תאז
 .50 דע 10 יפ ןיב לוביקה תלדגה סירשפאמה

 20 טעמכ) ,הברהב דרוי םירזחשמה רפסמ םג

 .(תוחפ םעפ
 סיווהמ רבכ ,םייתכתמ םיימי-תת סילבכ

 םילבכ .תיניוול תרושקתל הרחתמ ןמזמ
 -חרמל סינותנ תרבעהל ,םיימי-תת םייטפוא

 ,סוקמ רתויו רתוי סיספות ,דאמ םילודג סיק
 ךרד ,יוביג וא תיניוול תרושקת סוקמב תאזו

| | 500670 10001 / 
 י6661ז0ח|6 / קחסזסח|6 :

 : : סוסו
 .פוח0]

 ,סינותנ ,רוביד לש תינמז-וב הרבעה רשפאמה
 .ואידיוו

 .האבה הבתכה אשונ היהי ,הזה אשונה
 רתוי חיכש השענ ,סייטפוא סיביסב שומישה
 -וקמ תרושקתב ,סירצק םיקחרמב םסג רתויו
 שער תעפשהב סיאצמנה סירוזאב רקיעב ,תימ
 ,תונולמ ,סילודג םילוח יתבב ,יטנגמורטקלא

 םיפינסל קנבה לש ישארה ףינסה ןיב רשקל

 ןיב רשקב ,סילבכב היזיולט תותשרב ,סינושה

 .."וכו ,ינוריע-ןיבו ריעה ךותב ןופלט תויזכרמ
 -טפוא סיביסב יונמה תיבל דע סג ועיגי דיתעב
 תרושקתה לכל ףתושמ רוניצ רצווי הזבו סיי
 ,בשחמ ,היזיולט ,ןופלט :יונמה תיבל העיגמה
 רכה
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 תותוערו םייטנוא ם ₪
 -פפו - תוימוקאמ תרוועקה

 תותשרו םייטפוא םיביס
 זפמז - תוימוקמ תרושקת

 תוימוקמ תרושקת תותשר - םסימ"תר
 ולבקו 60-ה תונש ףוסמ ,חתפתהל וליחתה

 :םיחותיפ ינשל תודוה הפונת
 ;תונמ-גותימ תטיש תעפוה .א

 תארקנו תונמב תלעופה תימוקמ וידר תשר .ב

4 
 410- תימוקמה תרושקתה תשר לש היעבה

 םיפוסמ רפסמ לש תורבחתה תייעב איה ,אא

 ,יפכרמ בשחמל ,יפרגואיג רוזיאב םירזובמ

 .וידר ילג תועצמאב ןורתפל תנתינ איהו

 "תיארקא השיג" תארקנה תאזה תשרה

 תלוכימ הברה תזבובמ ,(אגאססא| 466855)

 ידכ .תרושקתה תושרל דמועה טרסה בחור

 תונוש תוטיש ועיפוה ,תשרה יעוציב תא רפשל

 ךכו ,תשרל םיפוסמהו םיבשחמה תשיג לש

 ,הנושארה תימוקמה תרושקתה תשר הדלונ

 יסחופ- תארקנה ילאיסקאוק לבכ תססובמ

 תשר הנושארל הניקתה םאאסא 'בח .תאשהי

 ,?גש-0 אוד0 הפצסגפ64 סטאדמת-ב ,תאזכ

 ,םימכח םיפוסמ רבחל ידכ ,60-ה תונש ףוסב

 -ושקת תשרל ,םיחמומ םיתרשו הדובע תונחת

 יתלב קלחל סימ"תרה וכפהנ ךכ ;תימוקמ תר

 .בשחוממה דרשממ דרפנ

 -מוקמ תרושקת תותשר תוראותמ רמאמב

 םיביס יססובמ םימזתר - טרפבו ,ללכב תוי

 .(תספו) םייטפוא

 -1רויצ

 .תיסופיט תירוזיא תוער יוסיכ םוחת

 -ובור ,תוילימיסקפ ,תוספדמ) סינוש סיגוסמ
 םיאצמנה ,("וכו ,םיישיא םיבשחמ ,םיט
 (ססאו- לולכמב וא ,סופמקב וא דחא ןיינבב
 .ןוגראה ותואל סיכיישה םיניינב לש 15א)

 תוימוקמ תרושקת תותשר רבחל ןתינ
 רפסמ שי סימדתרל .מ"ק 10-ל דע לש קחרמב

 :תופתושמ תונוכת
 הנימי

 ד גא5אנ5510א אופפזטא) תרוסמת ךוות <
 ;תשרל תורבוחמה הדובעה תונחת ןיב ףתושמ
 השיגל לוקוטורפה אוהש רזובמ לוקוטורפ <
 םישמתשמה תשיג לע חקפמהו רקבמה ,תשרל
 וא ,םיינמז-וב םירודיש עונמל הרטמב תשרל
 תושגנתה לש הרקמב תוששואתה רשפאמ

 .רודישב
 להנמה ,תשרל סאתמ שי הדובע תנחת לכל <
 (5414 םינותנ ןסחאמ ,השיגה לוקוטורפ תא

 .הנחתה דבעמל קשממ סג אוהו 8טקמפפ)
 (240%5ד 5וא6- "תונמ* תטישב אוה גותימה =

 לבקל םינותנ לש סיקולבל רשפאמה ,₪ואס)

 סינותנה קולב תריסמו ,דעיה תבותכ תא

 .דעיה שמתשמל
 -כת רפסמ יפ לע גוויסל סינתינ םימ"תרה

 :תונו

 :תווסמת ךוות
 ילאיסקאוק לבכ <

 סירוזש תוגוז <
 סייטפוא סיביס <
 ןונפיא תוטיש
 יסיסב-ספב תרוסמת =

 /סא6-הא| אסד5 (/גא5)

 : ץסמס|

 | הא
 ו

 ן
 אגא

 ב

 ו |
 , 2 ן/0 5

 | | ן
 2000 50אחו

 1000 אה 100 אחו 10 אחר ]| אחו 100 חח 10 ]

 םיאשונ ירדת י"ע ןנפואמ בחר-ספב תרוסמת < גוו?סו הרדגה - מ"תר
 ('0ג תחושת אוססט1\דדסי)

 (טוויח תניחבמ) היגולופוט .(61/ ו ךז0א)
 תויטרפ תרושקת תותשר ןה סימ"תרה

 םכח יפקיה דויצו סיבשחמ ןיב תורשקמה

 (דופמ 0 805%. 805) הריבצ וק <

 תעבט <



 0-7 דרו |

 ו

 סירשוקמ סיבכוכ וא בכוכ 6

 (תיגול הניחבמ) היגולופוט
 (הריבצ יוק לש ץעו) (805) הריבצ וק <

 תעבט =
 בכוכ <

 תשרל השיג תוטיש
 תדעוימה (אגאססאו 400559) תיארקא השיג <

 .הריבצ וק לש היגולופוטל
 ;(סאמא 24550) ןומיסא תרזעב השיג <

 הריבצ וק לש היגולופוטל םג תדעוימ וז הטיש

 ןומיסא-הריבצדוק תארקנו תעבטל םסגו

 .ןומיסא-תעבטו
 ,תופסונ תוטיש

 ."וכו ,(50דדכ תזאס)
 תא גווסל ןתינ ,תרוסמת ךוות תניחבמ

 לש היגולופוט ,ךוותה גוסל םאתהב תותשרה

 .הריבצ-וק לש היגולופוטו תעבט

 תלצופמ-תעבט :ןוגכ

 תשר תויגולופומ - 2 רויצ

 םימ"תרה תניקת
 התוטמו

 ,םינרציה לש ינושה ,םימדתרה יוביר ללגב
 רשפאל ידכ ,הניקתב ךרוצ היה ,תוטישה לשו
 ןתינ ,ללכ ךרדב .סואיתו תנגרואמ תוחתפתה
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 תרושקתה תותשר ילוקוטורפ תא ראתל
 (55/מא-1צפ8) תובכש-עבש לש םיגשומב
 לש תוחותפ תותשרל סוחייה לדומל סאתהב

 לדומ .(051 -150) הניקתל ימואלניבה ןוגראה

 תשרב הצקל הצק רשק לש רואת ןתונ הז

 .תרושקת
 למשחה יסדנהמ ןוגרא חתיפ ,ליבקמב

 יסמ הדובעה תצובקב (₪55) הקינורטקלאהו
 תוימוקמ תרושקת תותשר רובע סינקת ,2
 בוליש רובע םגו (אש1ס?014א) תוירוזאו
 ."וכו ,(55א) תויתרפיס תותשרב םסיתוריש

 -ומל םימיאתמ זא5מ לש םיטרדנטס רפסמ

 -יעבו (05) תוחותפה תותשרה לש סוחייה לד

 הבכשלו ,תיז]יפה - הנושארה הבכשל רק

 היצרגטניא עצבל ןתינש ךכ ,סינותנ - היינשה
 תוכרעמב תוימוקמ תרושקת תותשר לש

 .150 - 051 - תוחותפ תרושקת
 תא עבוק ,ז!םם5825 לש ןקתה ,ןכ-ומכ

 תרושקת תותשרב סייטפוא םיביסב שומישה
 תושירדה תא קפסל ידכ ,תוירוזאו תוימוקמ

 .הובג בצקב ,סינותנ לש הלודג תומכ תרבעהל

 ןומיסא תעבטל דעוימ 1פ55.82.5 ןקת ,ךכ

 ןיבש תויוריהמב סינותנ תרבעה רשפאמ אוהו

 סירוזש סיטוח גוז רובע ,4א₪/8-ל דע 58

 .א/\א(דופפדמת ילאיצנרפיד דודיקב שומישו
 ,ןומיסא תעבט לש השדח הסריג שי מביל

 םיביס תססובמ תימוקמ תרושקת תשר ךרד
 4אַ₪₪ תמועל) 16א8/8-ל דע תרשפאמה ,סייטפוא

 .(םירוזש םיטוח גוז ךרד 5

 עבק (אאַפַ) הניקתל יאקירמאה ןוכמה
 -וקמ תרושקת תשר רובע תפפ1 ארקנה ןקת

 יטפוא-ביס תססובמ ןומיסא תעבטב ,תימ
 .100א88₪5 לש בצקב סינותנ תרבעה תרשפאמה

 תרבעהל דעוימ היה ץפפו-ה ןושאר בלשב

 ;סידבעמ ןיב הובג בצקב בתונמ גותימב סינותנ
 -שר ןיב תורשקתה רובע היה שומישה כ"חא

 תוכומנ תויוריהמב תוימוקמ תרושקת תות

 סויכ ;1505-802.3, 802.4, 862.5 גוסמ ,לשמל ,רתוי

 תרושקת רובע ,תספ1ן] אצמנ חותיפ יבלשב

 .רוביד תרבעה ומכ ,תמא ןמזב תינורכניס

 סחייתמו 051 לדומ תא םאות ?ספז ןקתה

 (םגדא תונותחתה תומרה יתשל

 1850 יזע ןייפאתמ ןקתה .11אא+?3צ51641)
 :םסירושימ העבראב

 ץתצ51641. אוטסזטאו| כמקפאספאד - ץאוס (1

 תוצצפ1ג1 - תוצצ (2

 אופס 60085 ס0א101 - 46 (3

 514דזסא אגא פאושאז - 5א7 (4

 תא רבכ ורבע ,תונושארה תובכשה תשולש

 פא קר .אגאצז לש אנזפ הדובעה תצובק רושיא

 ךירצ אוהש הדבועה ללגב ,תיפוס םכוס סרט

 .תובר תובכש להנל
 וא ילמשח ,רשקה גוס תא רידגמ - זאוס ןקת <
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 (2) םדדומאאםד (1) .תיסופיט םיתר - 3 רויצ

 ןומיסא תעבט (3) בחר ספ קיפא

 (א44א0- לגה ךרוא :הקיטפואה גוסו יטפוא
 ,ןורקימ 62.5/125 יטפוא ביס ,אומדמפ) 130
 ,1108 תונחת ןיב רתומה יברימ יטפוא דספה
 .'וכו ,10-7* יברימ תואיגש בצק
 לש דודיקה תרוצ תא רידגמ - ?אצ ןקת <
 לנגיסה רוזחיש תרוצ ,תשרב רבעומה עדימה
 ."וכו ,םינוש קואצ יגוס תרדגה ,הנחתב



 ןפואו "ןומיסא'ה הנבמ תא רידגמ - א6 ןקת
 לכ ךרואו תרדושמה תרגסמה הנבמ ,ולוהינ

 ךרואה ,תובותכה דודיק תרוצ ,הב הדש
 ."וכו(4500 סיוות) תרגסמ לכל יברימה
 הנחת תורשקתה תרוצ תא להנמ - 5אח ןקת
 -שואתה ךילהתו יגול ןפואבו יזיפ ןפואב תשרל

 .תיציפ הלקתמ תוש

 םייזיפה םירוביחה רפסמ תא ליבגמ ?פפו ןקת
 קחרמה ,(תונחת 500 תרמוא תאז) 1000זל
 ינש ןיב קחרמהשכ ,מדק 200 אוה ילמיסקמה

 .מ"ק 2 דע תויהל לוכי תוכומס תונחת

 מלל כד
 זאת ספ זס.

 -בעה רשפאמ ,רבסוה רבכש יפכ ,?פסוזה
 שדלס ינוילימ 100 דע לש בצקב סינותנ תר

 יטפואה לבכה .יטפוא לבכ תועצמאב ,(א185)

 ,םילודג םיקחרמל לודג טרס בחור חיטבמ

 סינותנ לש תמא ןמזב הרבעה רשפאמה רבד
 תועפשהל |ןיסח | אוה | .הובג בצקב
 ול ןתונה רבד ,תוינוציח תויטנגמורטקלא

 רטק שי לבכל .רוציי תביבסב רקיעב תופידע

 .סוקמ טעמ ספותש אוהש ךכ ,ןטק
 ,םייטפוא םיביסל ויהש סיבר תונורסח

 לש ופוסבש רקחמב תועקשהה ללגב ,ומלענ

 תדרוה :תויאדככ סמצע תא וחיכוה רבד
 -(םילצפמ) רוביח תודוקנב קפסהב םידספהה
 .'ןכו

 ,םישמתשמה לש ,ךוותל השיגה לוקוטורפ
 ופשש 825-ל המוד ןומיסא תעבטב ססובמ
 :םילדבה רפסמב לבא ,טרדנטס

 צורעה לש לוביקה תא בטיה לצנל ידכ

 סינומיסא-ברב םישמתשמ אופ/5 100 יטפואה

 -תהש ,תרמוא תאז ,(דחא ןומיסאב קר אל)
 .יונפ ןומיסא תררחשמ רדשל הרמגש הנח

 תעיבקל ןמז סיסבב שמתשמ ?ספו-ה
 יתספםפצ- לש הטישהמ לידבהל) תויופידעה

 .(תויופידע לש תונוש תויומכ תנתונה אסא
 (8.06א- "םיקולב'ב דודיקב שמתשמ ?ספו-ה

 .'וכו אוגאסופפדמ8 דודיק סוקמב 600פ)
 (!ם5ם5 ןומיסאב הריבצ וק ןקתל המודב

 ךוותל השיג לוקוטורפב שמתשמ ?ססו-ה ,824)
 -וטורפב .ןמז סיסב לע ,בבותסמה ןומיסאב

 עגרהמ ןמזה תא תדדומ הנחת לכ ,הזכ לוק

 .יונפ ןומיסא לבקתהש

 ::פפז ךרד לבקל ןתינ םיתוריש ינש
 ינורכניס *
 ינורכניסא +

 יתשמ תבכרומ תויהל הלוכי תפסו תעבט
 לומ תחא סיכופה סינוויכב תויעצמא תועבט
 .תינשמ תעבטו תישאר תעבט ,היינשה

 :םיתמצ לש תוצובק יתשב ןיחבהל ןתינ
 .8 הצובקו 4 הצובק
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 רודישב ךרוצ שיו הדימבו ותלבק סע ,ןומיסא
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 9-4 ,"ר- 208 ההד הר ררדדידחרחדה הרדה ---הריחרחה הדדידדמה יקחחה -ריח-
 22 דע שילסש פלא 6* יב 2 0 יוענק נקד יוטמכהע מד על -- .םיעו

 הר שדה ה הרררראש הרוח העת ושרה | הד חר- ₪ רי קדר הטקטרה | רדר רדרלקת  טדחדה  הירררר-> חרד
 שק יספק שטנרכ רשק רשפאש  שיטתכעמ 2 ריינס רצפ נוב ₪ :תגש ?תוצעמנעומש 2
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 יחיה" החדה הש חה רדרה | .ההליחדהה הריאה העז
 קו רקמה תיוק 2 :תווכש כיד כתכמ םכיושמנכתשמ

 רדרדרי ו רחחה דחה,
 - -- ה-
 -ם- דחק ריח הדררחה הש םדחוחה- ך-

 רדר  דדרוחרש | אודסה רי דחדחההר | הדר רדר הדחה דדו
 ל -- 2-- 1 - ,- 770 -₪ 7-
 רה דררה חרוטה ודדתר:ה7 ררדחח חו הדדסה
 -- > 22 5 7 >ת = = -->

 ;םקייכוקדכ יכהרדבפאהה כג טכלננכהטהמ כתות תקרמכ = ,םכקחטט רבקה בצדה יו קהטחבדלכ כ קוו דרחפושכ
 דרועוועוז קהה הטלה ,גההקקיונדמלמ יהפטודקיוו ייכההקיש = = 19 רוטזמהמעה רבב יברננענה ודההההצו .בהוטפהרכסדו כהה
 :ההפקהכ יקאפהמב6₪ = ;החסצת הקלו  ,ההכמקנהמ ויה רפחמנ 2 םקיצומבמ
 ההלכלזנכוטקו יעדוטנל דההטעדההההה המנוחה הכירה םקוזדהוטהלמ קי םדצמב .םכידבדנקיוע דנכימפא נתב הרד
 שרכש קומו תעזרו קהסקנכההו תונצבטהמ בקש יגקהההב 4 םההההאע תתרבבהבכדו ברקה דחה ושקהנו .ההנהשה כ

 פפו תופיגופ (ע . ₪ "תגצנמ 1 55 ןקהקצש ראש:
 קורבה =  תצוירשיד שק רמממ .ישקנננושא הת .ומקטדצנמה  ררושפתה  -=רשהב
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 תמחלמ איה "ןורחאה ליימה תמחלמ'

 .יונמה תיבל הסינכה שוביכ
 תרושקת יתוריש ינתונ ןיב איה תורחתה

 דחא"לכ - םילבכב היזיוולטו ןופלט - םינוש

 תרזעב םיתורישה לכ תא תתל לוכי סהמ

 . יטפואה-ביסה
 -עהל לגוסמ (סוינימולא וא) תשוחנה לבכ

 ןוויכ לבא ,היזיוולטו םינותנ ,רוביד ריב

 היטוולטל סדוק החתפתה ןופלטה תשרש

 סנכנ תורישה ינתונמ דחא לכ ,(כ"לט) םילבכב

 .דרפנ לבכב יונמה תיבל
 רתוי הברה תורשפא שי יטפוא-ביסל

 ,סינותנ ,רוביד) עדימה תא ריבעהל הבהר
 -בחור ללגב ,תכתמל האוושהב ,(היזיוולט

 גותימה תוטיש ללגבו ותושרל דמועה טרסה

 .הנורחאל תוחתפתמה
 רתוי יאדכ השענ ,תילכלכ הניחבמ םג

 תונשמ לידבהל ,יטפוא-ביסב שומישה רתויו

 תויאדכב קפס היה דועשכ ,תורחואמה *80-ה

 .תילכלכה
 -המ ,יונמה תיבל יטפואה-ביסה תסנכה

 אלו תינידמו תיטילופ הייעב רקיעב הוו

 .תילכלכ וא ,תינכט

 סינוב ,תפרצ ,הינמרג ,ןפי ומכ תונידמב

 תיבל דע סייטפוא םיביס תוססובמ תותשר

 עיגהל עדימה יתוריש לכל תורשפאמה ,יונמה

 "וכו ,לארשי ,ב"הרא ומכ ,תוצרא שי ;דחיב

 .דרפנב עיגמ יונמה תיבל עדימהש

 לע שגד שי תונורחאה םייתנשב ,ב"הראב

 -רתמה (₪הפפ דס דדופ 6088) ת.ד.ד.6.-ב תוליעפ

 -רבש ףס ןוראל דע יטפוא לבכב שומישב תזכ

 ילאיסקאוק וא תשוחנ לבכ ךרד סשמו בוח

 .יונמה תיבל

 -טפוא סילבכ הליחשמ *קזב' תרבח ,ץראב

 סיקרוע) תינוריעו תינוריע ןיב תרושקתל םיי

 היזיוולטה תורבח ליבקמבו (תויזכרמ ןיב

 סוינימולא) סילבכ תותשר תוליחשמ סילבכב

 םילבכב שומישה ;יונמה תיבל דע (תשוחנ וא

 -יעפמה תורבחה לש וא 'קזב' 'בח לש סייטפוא

 סיעטקב קר השענ ,כ"לט תותשרב כ*לט תול

 .הרבחה התוא לש לועפיתה ידקומ ןיבש
 התיה תרושקת רובע תיצרא תוינידמ סויק

 שומישב ,תרושקתה תא רפשלו ליזוהל הלוכי

 ןתמל (כ"לטו תירוביד) תותשרה לש בלושמ

 .םיינרדומ סיתוריש
 -בגימהו תויורשפאה תוראותמ ,רמאמב

 יטפוא-ביסב שומישה ינפב תודמועה תול
 .\ראבו סלועב בצמה ןוכדע סגו יונמה תיבל

 תוצוא רפסמב תואמגוד
 :תפרצ

 תנשמ דוע םיעודיה םיטקייורפה דחא
 היהש ,תפרצ ,ץיראיבמ טקייורפה אוה ,4
 .ןופלטו ואידיוו וידר ,היזיוולט ריבעהל דעוימ
 -ולונכט הניחבמ חילצה טקייורפהש תורמל
 אוהו תילכלכ הניחבמ יאדכ אלכ חכוה ,תיג
 .1992 תנשב רגסיי

 יונמה תיבל דע יטטוא בי
 קנע טקייורפ תפרצב םסיחתפמ וישכע

 רובע ורקיעב אוהש ,ק1גא 64815 ארקנה
 .םילבכב היזיוולט

 תפרצ לש םוקלטה י"ע סקומ טקייורפה

 תחקל ךרוצ היהי דיתעבש תוביסה תחא וזו
 היצקינומוקלטל לאיצנטופה תא סג ןובשחב
 .תשרה ךותב תיללכ

 1992/3 אוה טקייורפה לש דעיה ךיראת
 .סירע 12-ב סייונימ 500,000-כ רבחי אוהו

 סיביס ,תשוחנ ילבכב שומישל האוושהב
 בלשב ,סיארנ אל דוע יונמה תיבל דע סייטפוא
 .ילכלכ ןורתפכ ,הז

 :הילגנא

 ןיינועמ דאמ 'סוקלט שיטירב'הש ןייצל שי

 .יונמה תיבל דע סייטפואה םיביסה תסנכהב
 אווודסא ריעב תינויסינ תכרעמ תמייק ,םויכ

 סייונימ 400-כ ורבוח ,רבעש ץיקבו אפוא
 ןודנול חרזמ-ןופצ רוזאב םיקסעו םייטרפ
 תדעוימ היהת תשרה .(818480? 5108ד7080)
 31-) וידר ,רוביד :םיבלושמ סיתוריש תרבעהל

 ."וכו ,סינותנ ,ההובג תוכיאב (ה.דמתפמ
 רקחמה תדבעמ לש חותיפ אוה יוסינה

 8תודפה) 87. לש אותה ם5הגא 15 דדו-ב

 .ומצע תא חיכוהל ךירצ אוהו ,(דד! 60%
 ,תונוש תותשר יתש ומקוה ,יוסינה ךרוצל

 חיכוהל הרטמב ,סייטפוא-סיביס תוססובמ

 תילכלכ הניחבמ ןורתי שי תוטישהמ וזיאל
 היהת ,הלא תונקסמ ךמס לע .תיתקוזחתו

 תשרה תא ןנכתל תורשפא םוקלט שיטירבל

 .2000-ה תונש רובע סהלש תידיתעה

 :ןה תותשרה יתש
 (88סגספאאס ואדמסתדמפ םופזתופטדמס
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 .אסדואסאא5)

 דיסא תשר
 -יכרמב ךוסחל ןתינ ,תאז תשר תועצמאב

 ינורטקלאוטפוא דויצ לש םיליעפה םיב

 -ולופוטב םסישמתשמש הזב ,(0קז08150ז0א16)
 תאז היגולופוטב .'סיפנעו צע תשר לש היג

 -לושמ םיתוריש ריבעהל תשרה תא חתפל ןתינ

  םירבעמ ךותו בחר-ספב ,םיב
 .סייטפואל םיינורטקלא תותוא ןיב סיטעומ
 רעשל תרבוחמ דשסא תכרעמ לכ תאז הטישב
 5א- רויצב) ןופלט תזכרמל ,םיצורע 30 לש
 5+5או א אשתא--ה לש 6\אסמ דמתא[וא ה הסא
 תא ףוסאל אוה רעשה לש ודיקפת ;(0%
 בובירב ,םייונימל ריבעהל ךירצש עדימה
 ךרד ורדשלו ןמז תקולחב (אוטטהקו םאזא0)
 5אסמ1-) תינפוא-דח תיטפוא-ביס תשר
 .שדלס ןוילימ 20 לש תוריהמב ,(8

 ,םייונימ 30 לש עדימ ליכמה ,דחא ביס

 דמה ינושארה ףסה ןוראל תזכרמה ןיב רבוחמ
 1-כ לש קחרמב אצמנ ןוראה ;יטפוא לצפמ ליכ
 .תזכרמהמ מ"ק

 -אמה ,ינשמ לצפמל עיגמ אוה ,ןכמ רחאל



 םקסארו דשסא תורוטקטיכרא

 אפתאספא תשרה לש הצק דויצ תנזה רשפ
 לוכי אז=-ה .(דמתאוזא רסא ם0זפאן!םאד - אדמ)
 םייונימ השמח וא דחא יטרפ יונמ רבחל
 זאו בוחרב סקוממ תויהל לוכי אוה ;םסייקסע

 ,ןורחאה הרקמב .5זחפפז דפסא ארקנ אוה
 .תשוחנ יווק גוזב היהי יונמה תיבל רוביחה

 -כות תרבעהל תכרעמה תא ביחרהל ןתינ
 8סגספגאס ?ג55/5 תוארקנה ,רודיב תוינ
 דע השענ חותיפה .סקזו641 אשואסהאא - םקסא
 30-ל תוינכותה תא סיריבעמו ןושארה לצפמל

 -לטה לש הנוש לג-ךרוא לע דחא לכ ,םייונימ
 .ןופ

 קר שי םוקלט שיטירבל וישכע דעש ןוויכמ
 תוכז ןיא ךא ןופלטה תשר תלעפהל ןויכז
 הילגנא תלשממ ,היזיוולט ירודיש ריבעהל

 תרבעה רושיאל 81.-ל תדחוימ הנקת האיצוה

 תנשל דע ,רבודמ וילעש יוסינב היזיוולט
 ל .2

 פופדה תשר
 בכוכ לש היגולופוטב הייונב תאז תשר

 ןיב סירבוחמה סיביס םע ,גתוממ יביטקא
 ימוקמ גתמל (אפגפ םאס) לועפיתה דקומ
 -תבחר השיג תדוקנל דע ןאכמו (אטפפחמ)
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 .יונמה תיבל ליבומ רשקה 7?84המ .טרס
 חתופמ ,גתוממ-בכוכ תשר ססובמ 8ופ5-ה

 תועצמאב רשפאמ ךא ,םילבכב היזיוולט רובע
 השיגה תדוקנב ןופלט תוחיש תרבעה ,בוביר
 ק"לט רובע חותיפ אוה 84?-ב גתמה .פגק
 דצב .רטסנימטסווב (סילבכב היזיוולט)
 למשח תנזה רוקמ אצמנ ,יונמה

 -ואה תא םיכפוהה ,תשרה לש סויס תדיחיו
 םירשפאמו סיילמשח תותואל סייטפואה תות

 תדיחי תאצמנ ,ןכ-ומכ .ןופלטה תשרל רשק
 -מהה תא עצבמה (ססא/פז₪8) רימימ - הרמה
 תותואל בוביר תטישב היזיוולט תותואמ הר

 וא היטוולטה טלקמ רובע טאתב תא

 עדימל השיג םג שי יונמל .רדרוקר-ואידיווה
 .סקטואידיווב

 תו סחטאו ססאואוטאז- ידע רצוימ 8וס5 דויצ
 התיה שמתשמה תמרב הנקתההו 45
 .הרבעש הנשה ףוסב עצבתהל הרומא

 אוה יונמה-תיבל דע עיגמה יטפואה-ביסה
 .(51אס1 ם-אוספפ) ינפוא-דח

 תותוא תא תבברעמ (5א64א65) תזצכרמה

 8ג?-ל דע עיגהל ידכ םייתרפיסה ןופלטה

 תרוסמתהו ,ש"לס ינוילימ 140 לש בצקב
 .סיינפוא-דח םייטפוא סיביס ךרד תישענ

 ופתסק'5 5(סז([סז4
6 
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 (כק1ו64] תפזש (ז08653ת60)

 -בתמ סידרפנ םייטפוא סיביס תועצמאב
 וידר ,היזיוולט יצורע רובע תרוסמת תעצ
 16 ריבעהל ןתינ ;הרקב יצורעו ינופוירטס

 1,300) םיביסהמ דחא לכ ךרד היזיוולט יצורע

 .רדת בוביר תועצמאב (רטמדוננ
 רבודמ ובש רזובמ בכוכ הווהמ 84?-ה

 .יונמ לכל דע סידרפנ סירוביח םע 81ס5-ב
 אוטוזת?-) ןופלט יבברמ סיאצמנ 84?-ב

 דויצ סע דחיב ,סיצורע 48 רובע גתמו (םא5
 ללוחמ ,(81-56 גטפוס) ההובג תוכיאב וידר
 .גותימה תולועפ תרקבו סקטואידיו

 -לצהב שמתשמ 8ץ-המ טרסה-בחר גתמה
 דחא לכל .תוינורטקלא (01?68055אז5) תוב

 .גתמהמ תואיצי יתש תושדקומ סייונימהמ
 .םש תישענ היזיוולטה יצורע תריחב

 18 ,8זס5 תשר ךרד תינמז-וב ריבעהל ןתינ
 תחישו ואירטס וידר יצורע 8 ,היזיוולט יצורע
 ל .הליגר ןופלט

 תישענ ,סקטואידיוול יונמה לש השיגה
 יונמל עיגמ עדימה וב סוקמב ,84? ךרד ןכ-סג
 וא ואידיו תגוצתב - לועפתה דקומב בשחמהמ
 יונמל ךסוח ,הז ןורתפ .בשחמב וא היזיוולטב
 -אידיו עדימ תטילקל ףסונ רושכמב ךרוצה תא
 .סקטו
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 16 חנות זוסה

 6ףטוקחוסח([

 8105 תרוטקטיכרא

 לע ססבתמ 813807 5ד0₪1085-ב יוסינה
 הרוצב עיפשהל תורומאש ,תויגולונכט רפסמ
 היצקינומוקלטה תיישעת לע תכל-תקיחרמ

 רובע דחוימב ,סילבכב הזייוולטהו תילבולגה

 .2000-ה תונש

 858- ארקנה טקייורפ חתפתמ ןילרבב:הינמרג
 - אסא

 אוהש 8581 ןא ססאואוטאו6 גדוסא5 אטדראסא
 .בחר-ספ תייגולונכטב תרושקת טקייורפ

 רלוד ןוילימ 150-ל ךרעומ טקייורפה

 -ויב תינשדח תרוסמתו גותימ תטישב ססובמו

 ג5צא6אמסאסט5 דאג א5-) - דאו תארקנה ,רת
 1סא-ה תייגולונכטמ לידבהל .(םםא ו

 תאז ,28+פ יסיסב בצקב השיג תמייק היפל
 פ ץורעו שדלס יפלא 64 לש 8 יצורע 2 תרמוא

 יסיקולב' םימייק גזאוזב ,שדלס יפלא 16 לש
 (0811.) 'את' םיארקנה עובק ךרואב עדימ לש
 םישמתשמש ווויכ .ןמז חוורימב סירבעומה
 סםישמתשמהמ דחא לכ ,דיחיו דחא ץורעב
 יפל שומישה תא לידגהל ישפוח סירבוחמה

 .ילמיטקמה לובגל דע ,ךרוצה

 העציב 1676 'בח ,8פאאסא  זכרמב
 ינוילימ 200-ב גד גותימה תלעפהב יוסינ

 דאמ ההובג תוכיאב היזיוולט ירודיש :ש"לס

 ןופלטואידיו ;(ש"לס ינוילימ 25 עצוממב)
 ,(עצוממב ש-לס ינוילימ 7) ואידיו-תודיעוו
 פא ןכ-ומכו ההובג תוכיאב וידר ירודיש
 .דחא יטפוא-ביס לע הלא לכ - 'ליגר"

 שומישב התשענ תינוויכזודה הדובעה
 - \.פ.א. תטיש

 (ש שט םאסדד4ו םוצופוסא אוטודדפו.םא[א0)
 -מוא תאז ,לג-ךרוא יפל הקולחב בוביר אוהש
 1300 לש 'ןולח'ב םישמתשמ דחא ןוויכבש ,תר
 סישמתשמ ךופהה ןוויכבש ןמזב-וב רטמ-וננ
 תורבחהמ תחא .רטמ"וננ 1550 לש "ןולח'ב

 לש גתמ סע יוסינ העציב ,5ופאוםא5 ,תורחאה

 .ש"לס ינוילימ 140 דע

 -ולונכטש רתויב סיטלובה סימושייה דחא

 םימוסרפה םיווהמ ,תרשפאמ תאז היג
 .('דדו טק 81.1531א0")

 לע-תשר תלחשהל תוינכות שי ,הינמרגב

 .צראה לכב םייטפוא-סיביס לש
 החתיפ יכ תרסומ ,תינמרגה סנמיס יבח

 ילע ססובמה ,תרושקתה תשר לכל ןורתפ
 -תזכרמ ןיב םיקרוע ללוכהו ,סייטפוא-םיביס
 745-) .0.א. תטישב תססובמ הצפה תשרו סיי
 .(5ועמ סקה61. אטאספא
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 יונמה"תיב רוביח לש היגולופוטה תריחב

 ונימי תייעב איה ,יטפוא"ביסב

 -תשמ ,תוילכלכ תואוושה יפלו סתעד יפל

 ,םייח-ךרוא תניתבמ סגו תולע תניחבמ סג סל

 .יונמה תיבל דע יטפוא-ביסב שמתשהל

 :ב"הוא
 ב"הראב סימייקתמ ,תונורחאה סייתנשב

 -ביסה תלחשה לש אשונב םיחוכיוו םינויד

 -ידה לש הז בלשב .יונמה תיבל דע יטפואה

 -םיביסה תלחשהב תזכרתמ הייעבה ,סינו

 (תדד.6) בוחרבש ףס"ןוראל דע םייטפואה

 תיבל דע ילאיסקאוק וא תשוחנ לבכב סשמו

 .יונמה
 504. 'בח לש 1990 תנש רובע תוינכותה

 םייטפוא-םיביס תלחשה תובייחמ םחא
 ןורתי דיתעב חיטביש רבד ,ףס-תונוראל דע

 -יב .יונמה תיבל דע יטפואה-ביסה תלחשהל

 לש ןושאר בלש המילשמ הרבחה הלא סימ

 תיבל איבהל ,םושפמוו!-ב חוד6 רובע יוסינ
 .ןופלט ללוכ ,תרושקתה יתוריש לכ תא יונמה

 וז הרבח ןיב הזוח סתחנ ,אשונה סודיקל
 סימייקמו 418 תיאקירמאה ןופלטה תרבחו
 -וסינ תועצבמה ,תורחא תורבח סע ןתמו אשמ
 .יונמה תיבל דע יטפואה-ביסה תלחשהל סיי

 תרושקתה סוחתב תוינידמ תויעב בקע
 -ושקתה אשונב רוגיפ רצונש הארנ ,הקיקחהו
 .םייטפוא םיביסב תר

 -לחהה ילבקמ ינפל תודמועה תויעבה ןיב
 -רלופוטה גוס ןוגכ ,תויגולונכט תויעב םג תוט
 (5145 יביטקא וא יביספ הריבצ-וק ,בכוכ - יג
 ."וכו הנזהה תטיש ,0₪ 805)

 -ירד תא ןובשחב תחקל ךרטצת הריחבה
 סיכירעמ .תוימוקמה ןופלטה תורבח תוש
 םיביסב שומישה תולע 1992 תנשבש ב"הראב
 ילבכב שומישל ךרע תווש היהת סייטפוא
 ידכ םינויפיאב ףוחד ךרוצ שי ךא ,תשוחנ

 ך6!6קהסחע
 וה ז6

 םוצתסק'פ 5ו01(טז8
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 .רוצייב ליחתהל
 תומדקתמה תויגולונכטה לכ ,ב"הראב

 880ג0584א5-8.) 87ו א.פפא-ה :תומייק
 ,לע-יבשחמ ןיב תוירושיק ,(אגפתספגאס-א

 5צא4מ0אסטפ סקח64+) 5ס0אפד ,יטפוא גותימ
 תוכיאב היטיוולט ,(אשווטסאא דח\אפא(85ו0א
 וסוג ספתאהוסא דטו.םצ-) אפדצ דאמ ההובג
 רשקב תללוכ תוינידמ ןיא ךא ,"וכו (םוסא
 .תפדעומה היגולונכטה תריחבל

 :לארשי
 םייטפוא םיביס תשר תחתפמ 'קזב' תרבח

 ,34 ,8 ,2 :סינוש םיבצק הריבעמה ,צראה לכב
 לש םיקלח תננכתמ סגו שילס ינוילימ 5
 .שדלס ינוילימ יפלא 2.5 םיריבעמה תשרה

 תשר תמלשה תננכותמ 1991 תנש רובע
 לש מ"ק 600 ךרואב םייטפוא םילבכ הליכמה

 ךותבש םייטפואה םסיביסה ךרואשכ ,הטעמ
 ץראב ןיא ןיידע .מ-ק 5000-כ אוה הטעמה

 .יונמה-תיבל דע יטפוא-ביס סע עיגהל תונכה
 - הינופלטה לכ תא הריבעמ 'קזב' עגרכ

 תשרל הגרדהב - םינותנ ,הילימיסקפ ,סקלט
 .םייטפואה סיביסה

 םוכיס
 הפפאו-) סייטפוא םיביסב שומישל רבעמה

 תומר לכב שומישל בחרתמו ךלוה ,(24דסא
 -תימי-תתו תיתשבי ,תימואל-ןיב :תרושקתה
 .תיתיבו תימוקמ ,תיצרא

 יטפואה ביסהש הארנ ,'90-התונש ךשמב
 -ימולא וא) תשוחנה לבכ לש ומוקמ תא חקי
 טעמכ טרס-בחור ותיא איבי תינמז"ובו (סוינ
 יפלא רפסמ לש לדוג רדסב ,ולדוגב יפוס-ןיא
 .(010487%580) ש"לס ינוילימ

 תרוסמת רשפאת תאז היגולונכט ,ןכזומכ
 ךכ ,םירזחשמב ךרוצ אלל ,םילודג םיקחרמל
 סג הירחא רורגת אל הצקה דויצ תפלחהש
 .יטפוא-ביס תפלחה

 תשרל יונמה-תיב רוביחל עגונש המב
 תומייק ,יטפוא-ביס תועצמאב תרושקת
 -פוא תשר ,גתוממ בכוכ :ןוגכ תויצפוא רפסמ
 יקרוע ,'הניפ'ל דע יטפוא-ביס ,תיביספ תיט
 .'וכו סייטפוא םיביסב םילבכב היזיוולט

 עיגהל :תפתושמ הרטמ שי ,תויצפואה לכל
 ול רשפאל ידכ ,דאמ לודג טרס-בחור סע יונמל
 היהת העקשההש ידכו םיתורישה לכ תא
 ₪.תיאדכ

 יש
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 תותוער
 א"תר - תוירוזא תרוועקה

 -פוה - א-תר - תוירוזיא תרושקת תותשר

 תליהקב רתויו רתוי בושח אשונל תוכ

 .דחאכ םיבשחמהו תרושקתה

 היגולונכטב תושמתשמ הלא תותשר

 ןיב (ואדת60אפ(דוטחר) תוירושיק תרשפאמה
 1.061. 4054 אשז-) תוימוקמ תרושקת תותשר

 סינותנ תרבעה תורשפאמו (₪08%5 - 1.ג.א.

 תירוביצה תשרה ךרד דאמ תוהובג תויוריהמב

 .םישמתשמה יכרוצל םאתהב
 תותשר תגשהל ךרד-ןבא הווהמ א"תר

 בחר-ספב םיבלושמ םסיתורישל תויתרפיס

 םאסהספגאס ואדש08 דם 5561655 סוס )

 .(אםואסמאפ - 8.15.כ.א.

 א"תרוה תרדגה
 דחו - םדצו ידע רדגוה ,'89 תנש עצמאב

 םטחספםהא דו ם60אואוטאז6ג סאפ 3דגאפג מס
 :א"תרה יהמ ,ואפדודוהמ

 תשר איה ,א"תר - תירוזא תרושקת תשר
 םישמתשמ לש תפתושמ השיג תרשפאמה
 ,ספזבחר גותימב (54ג550 ג66555) םינוש
 ,םיגתמ רפסמ ןיב רושיקב וא ומצעב לגוסמה
 .(ריע אמגודל) לודג יפרגואיג רוזא תוסכל

 :םה ךומתל א"תר תלגוסמ םהב םיתורישה

 םיאתמה ,הנוש ךרואב םינותנ תרבעה <
 .וטםש אל תרושקת ילוקוטורפל
 תונומתו סינותנ ,רוביד ריבעהל תורשפאה =

 .תויטטס וא תוענ
 המב םג ,8-וצסא תארקל החונ היצולובא 6
 תויורשפא תניחבמ םגו םיתורישל עגונש

 .תוידיתע
 א"תרל דעוימה ןקתה אוה זפמפ 826 ןקתה

 םיבשחמ ישנא לש םתכימת תא ןה לביק אוהו

 הז ןקתש תויפיצ שי .תרושקת ישנא לש ןהו

 הקזח הפיחד רשפאיש המ ,הנשה רושיא לבקי

 (1990 - א"ליא סנכב האצרה)

 .השעמל הכלה תשרה תסנכהל

 לש הלעפההו הנקתההש ןנכותמ ,ןכ-ומכ

 ןטסמ 826 תוססובמ תוירוביצה תותשרה

 51746 - הילרטסואב היהת ,תונושארה

 5\אד6וומס אוטו דואומ6- סיטיבאגמ-בר גתמהו

 8.0.6 לב 'בחש 8וד דג 5500ו0ם - 5
 -לטא לב 'בח .1991-ב שומישב היהי ,תרציימ

 .רבמבונל תינויסנ תשר תננכתמ ב-הראב קיטנ

 רובע סיננכתמ הפוריאב תרושקת ידרשמ סג

 לש סוקלטל שי םהבו תוינויסנ תותשר 1

 .בושח דיקפת ,תיברעמ הינמרג

 תרבעהב תויוחתפתה
 םינותנ

 ינשב ללכ-ךרדב תעצבתמ סינותנ תרבעה
 :םירקמ

 .(!אד /ק85או555) תימוקמ תרושקת .1
 םילודג םיקחרמל תרושקת 2

 ( ואדד:הקא =או!505 )

 סינותנ תרבעהל תימוקמה תרושקתה
 תרושקת תותשרב שומישב רקיעב תססובמ
 -חרמל תרושקתהש ןמזב וב ,מ-תר - תוימוקמ

 .תירוביצ תשר תועצמאב תעצבתמ סיק

 תכיישה תיטרפ תשר איה מ"תרה עודיכ
 ןיב םינותנ תרבעה תרשפאמו ,דחא ןוגריאל
 רדסב) תולודג תויוריהמב .םישמתשמ רפסמ
 לש קחרמבו (אופ5 - ש"לס ינוילימ 10 לש לדוג
 .םידדוב םירטמוליק המכ

 ש ג.א - שוסמ - םיקחרמל תרושקתה
 -רוביצ תותשר תועצמאב - גאמה אוסףא5
 :ןוגכ ,תוטיש המכב עצבתהל הלוכי ,תוי

 15-) סירוכח (הדוקנ-ל הדוקנ) ןילנ יווק

 תשר ךרד - ןופלטה תשר ךרד גויחב ,(פפ0ס
 ותוריהמש א.5 תונמ גותימב םינותנ תרבעהל

 ,('תנארשי' <ראב) ש"לסא//צו-ל עיגהל הלוכי

 ('תנרפיס' 4ראב) גותימ אלל תיתרפיס תשרב
 ."וכו שדלס ןוילימ 2 דע תוריהמב

 תוננכותמ ,דאמ תולודג תויוריהמ רובע
 -ה תונש עצמאל תוגתוממ תוירוביצ תותשר
 .8-ופסא '0

 תועודי - מדתר - תוימוקמה תותשרה ןיב
 תוספות הנורחאלו 805 םחופתאםז - רתוי
 לש (דסאםא 8וא0) ןומיסא תעבט תותשר סוקמ
 .מבי

 ב"הראב ,רקחמ תורבח תכרעהל סאתהב
 הפוריאבו םימ"תר ןוילימכ שומישב םיאצמנ

 חותיפהש םיפצמ .(1989 תנשב) ףלא 300-כ

 חוכ תלדגה בקע תאו ,הנש לכ זוחא 30-ב לדגי

 -ודג םיבשחמו םינטק םיבשחמ לש בושיחה
 ."וכו ,םיפוסמ 63פ/64א1 ,םיל

 אל \צ.א.א. תומייקה תוירוביצה תותשרה

 תויוריהמב סינותנה תא ריבעהל תולגוסמ

 -רוי סיעוציבהש ךכ ,תורשפאמ סימ"תרהש

 תויומכב םינותנ ריבעהל ןתינש תורמל .םיד

 ההובג הלועפה תולע ,(8טמפדצ) רהמו תולודג

 -רוטיאה תרושקתה תותשר תוסנכנ ןאכ .ידימ

 .הנומתל תוי
 ופפ₪ ןקתה ,תירוביצה תרושקתה רובע
 םג הכימת לבקמה ןושאר ןקת הווהמ 6

 -שחמה תליהקמ סגו תיתרושקתה הליהקהמ

 -ולופוטב סייטפוא-סיביס ססובמ אוה .םיב

 -ישה .רוביד תרבעהב ידוחיי אוהו תעבט תיג

 רשקה אוה ,א"תרב ינושארהו ירקיעה שומ

 אלש רבד ,םילודג סיקתרמבש סימ-תר ןיב

 .הרמוחב אלו הנכותב אל סייוניש שרוד

 :מ"תרל א"-תר תוושהל ןתינ
 רפסמ לש סיקחרמ רובע מ"תר איה א"תרה 6

 .םירטמוליק תורשע
 תגתוממ סינותנ תרבעה תרשפאמ א"תרה 6

 תותשרו סימ"תר ןיב ,דאמ תוהובג תויוריהמב

 .חווט תוכורא תרושקת
 תוירוזאה תרושקתה תותשרמ לידבהל 6%

 -וסמ א"תרה םייטפוא-סיביס לע תוססובמה

 יסנכ :םינותנה תורוצ לכ תא ריבעהל תלג

 ."וכו היזיוולט ,רוביד ,םיטסקט ,ואידיו

 - הניקתהו ,א"תר - וםפפ 826 ןקתל ףסונ

 :םיפסונ םינקת וחתפתה

 הגאפ- האוםמזסגא אה דוסאה1 5דאאסגתפ

 הפפא סופדאו- - פסו ןקת חתפמ ואפזוהדמ

 .הטדפס ואדי

 1 1 6סאזאוטא[6 1105 ם5מ- - 85

 5\צד6ופס אוטו דדאז16 48וד - 5105 חתפמ 4

 תותשר ןיב קשמימ הווהמה םג18 5

 החתיפ ןכ ומכ .םינוש םייטפוא םיביסב

 - סאד תא 5

 5צאוואסאס5 סק641. אאדואסאא
 ןיב םינותנ תרבעהל היצקיפיספס אוהש

 .םייטפוא םיביס תועצמאב תויזכרמ

 םג הליכמ 8811/6085 לש 50א6 - הצלמהה

 תא ןתונ ?ססזזה .זפפמ 826 ןקתהמ קלח איה
 דע םייטפוא-סיביס תשר רובע היצקיפיצפסה
 תעבט תרוצב (או8₪5) ש"לס ינוילימ .100-ל

 תאזה היגולופוטה .פטא1 ססטאזמת-אסד דאס
 סצאגא[ו61.צ) תימניד תוששואתה תרשפאמ
 .לבכב יזיפ רבש הרוק רשאכ (5560 א 5

 תרשפאמ אוטפזטא 466858 - השיגה תטיש
 .תעבטל ביבס ,רובידב סגו םינותנב םג הכימת
 ךילהת רובעתש ץוחנ אל רוביד תרבעה ךרוצל

 תשרה .ת46א6ד124דוס0א תונמל תקולח לש
 -יד בלשל תורשפאה תא םישמתשמל תחתופ
 .םינותנ סע רוב



 לודג רחבמ היהי הנשה ףוס דעש סיפצמ
 תובקעב םימייקה הלאל ףסונ ,אטפו ירצומ לש

 .הלאה תויצקיפיצפסה רושיא

 לש הסיפתה תא ליכמ !ח5מ 86. ןקתה םג
 סט 6סטאדממ סדדואס ואספ סא 5%
 םיעוציב לש ןורתי ול שי לבא ,?ספזזב ומכ
 רפסמל השיגה תרקב תא רשפאמ ,םירפושמ
 חוטב ירמגל טעמכ אוהו ,םישמתשמ לש לודג

 .(דסד 1 1 צץ 7₪009.:15517)
 -תשמ תשרה .הליעי היהת תשרל השיגה

 ורוקמש סטפשעואס | א1608₪ווא-ב תמש
 .הטיסרבינואב קדבנו חתופ סש ,הילרטסואב
 תב-תרבח איהש ,סקפא ד "בח ,ןכמ רחאל
 דחוימב המקוה דפו 60א 405זאג[זוג לש

 סק8א-ל .תאזה היגולונכטה תא קוושלו חתפל
 תא הריבעהש ,בזהראב תב-תרבח רבכ שי
 .רצומה תא קוושל ידכ 41%1-ל היגולונכטה

 ארקנה םתירוגלאב תססובמ הסיפתה
 -אמש ,סופד חופו(: סטשטשפ כטאו 808 - 8
 -ובמ :חולשמל הנווכה לע תשרל עידוהל רשפ

 6א8ןסס5 תארקנה הטישב תיקלח תסס
 דדאופ) ןמז חוורמב תעבטה תא תקלחמש ואש
 תשר רובע המיאתמ התייה וז הטיש .(%

 רתוי תויהל ךירצ לוצינהשכ .ךומנ לוצינ םע

 .הקיפסמ הניא וז השיג ,הובג
 רועיש לש סיבצמבש 008-ה תא ןייפאמ

 שי אזתרל ,(סא 466055 8₪15) - ךומנ השיג

 רובעש ןמזב וב ,אחומאאמז מ-תר לש ןורתי

 -יסא תעבט לש ןורתי שי ,(קגא) איש תשירד
 .ןומ

 -ימ ,8פ11608מ לש םתעד יפל היהי 5

 תוירוביצ תותשר רובע תוהובג תויוריהמב גות
 וא א"תרב ,םינזתר תונורתיב שומיש רשפאיש

 היהת הדובעה תטיש .חווט תוכורא תותשרב
 -וביצה ןופלטה תשרל המוד תמייוסמ הדימב
 בייחמ ,הז גותימב שומישה ,תאז תורמל .תיר

 .סילוקוטורפ לש יגול רשק סגו יזיפ רשק םג
 לש סירצומ ואצי תיחכונה הנשב רבכש םיפצמ
5 

 תטיש החתפתה ,זורוסמת רובע ,ףסונב
 5צאסתתסאסט5פ סח641. אטועסמא) 50אמז-ה

 תרבעה רובע ןקת אוהש ,(דאאפא([!95ן0א
 םיביס ךרד דאמ תוהובג תויוריהמב סינותנ
 הבושח וז הטיש.גותימ תויזכרמ ןיב ,םייטפוא
 םיביסהש לודגה לוביקה לש ליעי לוצינל דאמ

 .םירשפאמ סייטפואה
 אל העידוה אסתודופאא דמ.ם60א  תרבח

 .5סאפד םיססובמ םסירצומ לע ,ןמזמ

 - א"תר לש הרוטקטיכרא
 תספמ

 אופסוטא 46- הווהמ ס0ס8 הרוטקטיכראה

 תויגולונכט תבלשמ איהו 60559 5%
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 סע ,םייטפוא סיביס ללוכ ,תומייק תרוסמת
 .רזובמ דוביע

 הריבצ יווק ינשמ תבכרומ 0008 א"תרה
 הרוצב סידבועה ,רחא ןוויכב דחא לכ ,(805ם5)
 .ש"לס ינוילימ 140 דעש תויוריהמב ,תיאמצע

 -ישה יתשב תינמז-וב סינותנ ריבעהל ןתינ
 םיחותפ תויהל םילוכי םיווקה ינש .תוט
 -ל-הדוקנב וא ס0?-ב סירושק ,(סקפא םאסטס)
 .הדוקנ

 הלקת לש הרקמב הבושח 00ק-ה תטיש
 ;ששואתיש ידכ תשר-תת תריציו דחא 8טבב
 הלוכי תשרזתתה ,8טפ-ב הלקת לש הרקמב
 -תנה תא ריבעהלו לקלקתהש קלחה תא קתנל
 לש (₪אמגפ-קסואז) ישארה דקומה ךרד סינו
 תרשפאמ תשר-תתה ,ךכמ האצותכ ./00?-ה
 ,תוששואתהה תלוכיל תודוה .הלועפ ךשמה

 .תפדעומה איה וז הטיש

 אלא ,ןקת רבכ ול שיש קר אל ,פספפ-ה

 םינקת לש המלש החפשממ קלח אוה ןקתש

 ןפספ רתיה ןיב ליכמו וטפס 82 א םימ"תר רובע

 ןפממ 822 - 039/60 805 = אמד רובע 3

 6 תתזפת 55א55 או 1דדקום /460059001115ז08

 רובע זפמפ 8257ו דסאפא-805 רובע ספד(

 .דסאפא-חזא6

 הדובע רשפאל ידכ חתופ ופפפ ₪26 ןקתה

 -וריהמב ,תרושקת תשר לש תירוביצ הביבסב

 לש וא ריע לש םיקחרמבו דאמ תוהובג תוי

 .הנידמ
 סג םיאתמ השענ [פ5פ 826 ןורחאה ןמזב

 (45א01ת0א005 דאאזפת אוספפ) | אדאו"ל

 סיתורישה לכ לש בוליש רובע ןקתה אוהש

 .(8-85א) טרס-תובתר תויתרפיס תותשרב

 הארנ) חתפתהל ליחתי 8ו80א-הש הדימב

 טאוסוהפסזוסאא| וחודש דה

 ורבחתי סיא"תרה ,('90-ה תונש עצמאבש
 -יק תדיחי תועצמאב 47 גותימ תויזכרמל
 -הש דע .םיימוקמ סיתוריש רשפאל ידכ ,רוש
 ְ -יניב ורבחתי םיא"תרה ,הלועפל סנכי פפא
 171 -ודג םיקחרמל םירוכח םיווק תועצמאב סה
 .תוהובג תויוריהמו םיל

 רובע תועמשמה
 םישמתשמה

 תססובמ תיתשת סע פמפא-הש הדימב
 ,םפא תא לצב הדימעמה ,םייטפוא-םיביס
 םסיתרשו סידגאמ ויהי א-תרה ,הפונת לבקת
 ,תימוקמ תיקסיע תרושקת רובע (55תש5תפ)
 .דאמ תוהובג תויוריהמב

 ןיב תוירושיק רוציל לגוסמ היהי פפא
 .שומישב סיאצמינ רבכש א"תר

 ,בחור-ספב םיקשממ לש חותיפה סע
 ,תויצקילפא לש בחר ןווגימ רשפאת תיתשתה
 .ןכרצל םגו םיקסעה רובע םג

 ץואב בצמה
 -רוזאהו) תוימוקמה תרושקתה תותשר

 -כיילט תייגולונכט לע תיקלח תויונב (תוי

 .6481 5 דד:ו.םשז?זסא 641% - סילבכב היזיולט

 -עמה ךותב םיאצמנ תותואה (641%) כ"לטב
 ?48ת- הנפצה ךירצ ,םינותנה תרבעהל תכר
 .תויטרפהו עדימה תחטבהל *וכו ,5

 לש ,יצרא ףקיהב ,ןתסנכה סע ,לארשיב
 םיביס לש מ"ק יפלא תנקתהו כ"לט תותשר

 -ולונכטה ,סילבכ תורבחו 'קזב* י"ע סייטפוא
 שי .תדחוימ בל תמושתל היואר א*תר לש היג
 לש ןמושייו ןחותיפב ,ףיקמ רקחמב ךרוצ
 קיפהל ידכ ,רתויב תומדקתמה תויגולונכטה
 א.תותשרהמ תיברימ תלעות

 הגוש
 זה

 5 אוז זחא; הזש
)125 560( 

 ג5צא6 פצאס 56 51א6 25%8א6 5צא6 56
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 תשר -ריעב שדח
 תינטילופורטמ תרושקת

 ט"מתר המלו המ
 -גולונכט וחתופ תונורחאה סינשה סירשעב

 -קינומוקלט לש סינוש םימוחתב תובר תוי

 תוימוקמ תרושקת תותשר :אמגודל .היצ

 8שפ5-) םינותנ תרבעהל תונמ גותימ ,(מ*תר)

 לש תונויסינ ,יתרפיס גותימ ,(ד+

 (דסאהדמפ 5581605 םו0ה2  אשז-

 .דועוואסאאפ) סא

 םינשב וחתפתהש תויגולונכטטה תחא

 -ןיב הניקת תמרל רבכ העיגהו תונורחאה

 - תינטילופורטמ תרושקת תשר איה תימואל

 .ט"מתר ןלהל

 .(אוגא - אותסקסו א 5 אשואספא5)

 .[םםמ 826 וניה וז תשר לש ןקתה

 ללגב הבר תובישח שי ט"מתרל
 תרבעהל תרבוגו תכלוהה השירדה
 םירתא ןיב םיהובג םיבצקב םינותנ
 תותשר לש רושיק ןוגכ ,םיקחורמ
 הז סיקחוומה םירתאב תוימוקמ
 תולת ילב ,תחא תשר תרגסמב הזמ
 תולעופה חווטה תוכורא תותשרב
 תולוכיהו תיסחי םיכומנ םיבצקב
 .תוושקתב קובקב ראווצ תווהל

 .טדמתרל תוביטנרטלא רפסמ תומייק

 לע ןוכדעו הריקס ,םירבסה ןתונ הז רמאמ

 תויגולונכטה לע שגד םע ,הז םוחתב השענה

 תותשר -8פאפ תותשרב ןבוליש תורשפאמה

 סיתורשל תויתרפיס טרס תובחר תרושקת

 .םיבלושמ

 תויורשפא לע תונויער סיאבומ ןכ-ומכ

 תותשר תסנכה בקע רקיעב ,ץראב סושיי

 .םילבכב היזיוולט

 השירדה ללגב הבר תובישח שי ט"מתרל

 -ובג םיבצקב סינותנ תרבעהל תרבוגו תכלוהה

 לש רושיק ןוגכ ,םיקחורמ סירתא ןיב םיה

 הזמ הז םיקחורמה סירתאב תוימוקמ תותשר

 -ורא תותשרב תולת ילב ,תחא תשר תרגסמב

 תיסחי סיכומנ סיבצקב תולעופה חווטה תוכ

 .תרושקתב קובקב ראווצ תווהל תולוכיהו

 סיקסעו םיתב רוביח תרשפאמ ט-מתר

 -יס ךרד ,םיבלושמ היצקינומוקלט יתורישל

 דחא רוזאל תלבגומ תשרה .םייטפוא םיב

 .מ"ק 50 דע ורטוקש (אוידאספס1 הא ג55א)

 םתוא תרשפאמפ-מסא-ה תשר התמועל

 שזפמ גת אמתש-) בחר חווטב ,םיתורישה

0). 

 החתפתהש תירוביצ תשר איה ט"מתרה

 סילדבה ןהיניב שי לבא ,יטרדנטס מ"תרמ

 רתוי םידיקפת שי ט"מתרל :םייתועמשמ

 תוריש תתל הכירצ איהש ןוויכ סיבכרומ

 -ודג רתוי תויוריהמב רתוי סילודג סירוזאל

 :םיבלושמ סיתורישל גותימ חיטבהלו תול

 .ואידיוו םיטסקט ,םינותנ ,רוביד

 היגולונכטו הניקת
 םיימואל-ןיבו םיימואל סיפוג רפסמ סנשי

 ,תותשר רובע םינקת תעיבקב סיקסועה
 ,'וכו דויצ ,םיקשמימ ,תרושקת ילוקוטורפ
 :סהיניב

 לש הדובע תצובק .וצסדו ,ופפם ,דו ,6סחד

 ופס6- הלש ןקתב הרידגה 282 תארקנהופפמ

 -בחתה רשפאל אב הז ןקת .טדמתרה ת6

 תוירוביצ תותשרל תויטרפ תותשר לש תור

 תותשרב סינומטה תונורתיה תא דיספהל ילב

 דוסי-ןבא היהיש ךכ יונב ןקתה .תויטרפה

 . .8-ופסא תותשרל

 בור לש הכימת ולביקש תויגולונכטה תחא

 איה ,תרושקתב סיקסועה םידסמימה

 סטפטפס ?46א5ד 5638080105 5011405 -

 (סואו8פוחמפ איה תרחא היגולונכט .סחפא

 רקחמ ירפ איהש ,סטפטמ ט41. 805) - 8

 .הילרטסואב ?םפדדו תטיסרבינוא לש

 ןמזה ךשמב וחתפתה עודמ ןיבהל ידכ

 שי ,םינוש סינרצי ידי-לע תויגולונכט רפסמ

 סהיתושירדו סיתורישה יגוס תא ריכהל ךרוצ

 .טרס-בחורל

 -בחוול םהיתושירדו םיתוריש תוצובק

 טוס

 -תרו מדתר ידי-לע סיכמתנה סיתורישה תא

 םישרדנה םיבצקה יפ-לע קלחל ןתינ ט"מ

 ש"לסא 0.1) תוכומנ תויוריהמב םיתוריש .1

 ,הירטמלט :ןוגכ (ש"לסא 10 דעו (אפמ)

 תויטיאב תוענ תונומתו ,רוביד ,םינותנ
 .(51.סוא-אוסדדסא)

 1-10) תוינוניב תויוריהמב סיתוריש .2

 .תונומת ,סינותנ :ןוגכ ,(שללסמ
 שילסמ 50) תוהובג תויוריהמב סיתוריש .3
 ההובג תוכיאב היטיוולט :ןוגכ ,(ב"ג 1 דע
 ,(הוסא סמתאתדוסא דפוםטפסא - סדצ)
 הנמזה יפ-לע ואידיו יתוריש ,תונומת ,סינותנ
 ,ואידיו תודיעו ,(צופטס סא ספאואגאס - צ.0.ם.)
 .דועו ,םינותנ יסיסב יתוריש
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 ל -לדכ איה סיתוריש יגוס לש תרחא הקולח

 , יימואל הניקת יפוג :ןמק
 היצקינומוקלטל םיימואלנ בו םיימו ה ק סיינורכוזיאו םיינורכניס סיתוריש .א
 ורוח ו .(5צ אסואסאסט5 גאס 150071808009)
 ד9ו6ס הווה 6 .(5צא6תִתסאסט5) סיינורכניסא סיתוריש .ב

5 
 :סיינורכוזיאו םיינורכניס םיתוריש .א

 םרזומ עדימה ולא םסיתורש תועצמאב

 אגווסהפ| (סיעובק טעמכ וא) סיעובק ןמז יחוורימב

 60 וע 83 -בעה תושרל דמוע רודישה ץורע ;סינרכנוסמ

 וו ןמזל תיסחי ,סיעובק ןמז יחוורמב עדימה תר
 .(דדאום תפתמתםא65) םייוסמ סוחיי

 סימייוסמ ואידיוו ירודישו סינותנ ,רוביד

 י"ע תעצבתמ תרושקתה .וז הטישב סישמתשמ

 -אמה (6ו86ט-5ואח61א6) סילגעמ"גותימ

 :ףתושמ ץורעל תשגל השיג ישרוד רפסמל רשפ

 ךותמ סייוסמ ןמז חוורימ קלוחמ לגעמ לכל

 -ישה רוקמש ידכ ,('חאומ 8 אומ) ןמז תרגסמ

 .ץורעה ךרד עדימ ריבעהל לכוי רוד

 םיינורכניסא סיתוריש .ב

 עדימה תא סירציימ םיינורכניסא תורוקמ

 עדימה ךרוא םגו (אגאפסא) תיארקא הרוצב

 60 חוו! 166 1

 ןאסוואסוא )(5!ה!:הפהספ | [ז!סזהה 2 דזצהפעה!:0ח 84 וז הטישב .(אגאפסאו 5םאסַחּו) יארקא אוה
 יו: 7 ]ו תורוקמ רפסמל .םינותנ תרבעהל םישמתשמ

 תאצקהל .תרושקתה ץורעל השיג שי רודיש 8ח6 5!לה8)!חַט

 ,תונמ-גותימ :ןוגכ גותימ תוקינכט שי ץורעה

 .המודמ לגעמו סרגאטאד

 לופכ קיפא םע תינטילופורטמ תווטקת תשו לש תושירדה ןווגימ לכ תא קפסל ידכ
 שמתשהל ןתינ ,ליעל ונייוצש םסיתורישה

 -גותימ ,םילגעמ-גותימ :תוטישהמ תחאב

 .תוטישה יתש לש בוליש וא תונמ

 הגוש תונמדגותימו םילגעמ"גותימ לש בוליש
 ו גו השיג תתל םסיינורכוזיא סיתורשל רשפאמ
 רובע ;םילגעמ-גותימב השירד יפזלע סילגעמל

 השיג רשפאמ בולישה ,םינורכניסא סיתוריש
 ו -ב סג םישמתשמ וז הטישב .תונמ-גותימב

8. 

 צורעל השיגה תרוצ לש תרחא הקולח

 :ןמזה יחוורימ יפל איה תרושקתה

 טא5וסד-) ןמז חוורימל הקולח אלל ץורע .א

 תותשרב הגוהנ וז השיג תרוצ .(דמפ (ואאפ[

 -יסא הריבצ-וקב וא ןומיסא תעבטב תולעופה

 תויהל לוכי עדימה .דועו ?פפו ,הריבצ וק ,ןומ

 ץורעל רדשל הלוכי הנחת לכו אוהשלכ ךרואב
 טאופואשסדוסא4| וצחודש דגק .לוקוטורפל סאתהב הל רשפאתמש תע לכב
 חוורימ לכ - ןמז יחוורימל קלוחמ ץורע .ב

 8 אח? תה גאוס חדש חוורימ לש תרגסמה הנבמ .רדגומ ךרואב אוה

 ,(125 550) יוהיז ינותנ ללוכש ופגספמ הדש ליכמ ןמזה
 .ריבעהל ךירצ ןמז חוורימ לכש עדימה ןויפיאו

 דחא לכו ןמז יחוורימ לש סיגוס רפסמ סנשי

 תוצובקל דעוימו הנוש ךרואב תויהל לוכי
 -- .סיתוריש לש תונוש

 הפצא6 | 5צא6ס 56 5צאס 5צ86 אס ד ססח- ףרגלטו ןופלטל ימואל-ןיבה ןוגריאה
 יתשב ץורעה תקולח הנבמ תא ןובשחב חקל

 :תוטישה

 ג5צאשואסאסטפ ד גאפתממ אוססמ - אדו .א

 5צאסהתסאסטפ דד גאפתממ אוסספ - 5 .ב

 | אטגס דגק

 [וָח. דחפ ₪ט3| פופ 0151זופט\66 ףטפטפ

 .הז קרפב תונייוצמה תושירדל סאתהב -עהל סייניב ןורתפכססחד י"ע מוא - 54 .ב

 הססיבש ותמ4026 הדובעה תצובקל ףסוג םישמתשמ תאז הטישב .8ופסא-ל תותשר תרב | אוהופ-5פפא תלעפהל ןורתפה וניה - 4 .א

 ןתונזפפמ-ה ןוגריא ,אד) יפ-לע ט"מתרה תא .פזסאו-ב ץורעל השיגו םילגעמ-גותימב = "גותימו (6פ1ג. פוצחסאזאס) יאת גותימ ליכמ
 הדובעה תצובק תועצמאב 5-ל םג יוביג .(פצאואסאסט5 דחאומ סוטופוסא אוססמ) :תארקנ וז הטיש ,.דאמ ריהמ תונמ
 ט"מתר תותשרל רשפאל ידכ רקיעב ,ופפפ7 פו ג לש בוליש סג ירשפא 35ץא(דומסאסט5 דדאומ סוצופוסא 5\אוד1ז1א0) -

 תותשרל ןמצע תא םסיאתהל טרס-תובחו וחתפתה ט"מתר לש תויגולונכט רפסמ ,(אדסאו



 -לאיסקאוק סילבכ רקיעב ,סילבכב היזיוולט
 ירשפא םייטפוא םילבכ לש חותיפה םג ;םיי

 .הז ןקת יפל

 תותשר ןונכתל סג ,הז ןקתב שמתשהל ןתינ

 ןוויכ ,ןטק יונישב ,ןמצע םילבכב היזיוולט

 .802.4-ל סג םסיאתמ תויהל ךירצ 802.7-ש

 כספפ ןקת
 -ירצ ,טדמתר ןקת רובע היגולונכט תריחב

 תא קפסל תלוכיה תא ןובשחב תחקל הכ

 סיאנתל סמיאתהלו םישורדה םסיתורישה

 .תותשרה לש סיחתפתמהו סימייקה

 רובע החתיפ !805426 הדובעה תצובק

 לע תססובמה ,פסספ תארקנה הטיש טדמתר

 הטיסרבינוא לש חותיפ איהש ,0ס65א-ה תטיש

 תרושקתה דרשמ סע ףותישב תילרטסוא

 לש 5אופ5 ןקתל סיסב הווהמ איהו ילרטסואה

 .86116085 'בח

 ילרטסואה תרושקתה דרשמ ןרובלמב

 תא חיכוהל ידכ ,ססס8ַ טדמתר תשר סיקה

 תיתפרצה הרבחה םג .0:8א הטישה תלוכי

 .פסס8 ןקתב תשמתשמ ג16גד

 דקוממ תבכרומ פ008 לש הרוטקטיכראה

 -יכ סע םיינוויכז-דח הריבצ-יווק ינש ,לועפית

 ינכרצ לש השיג תודוקנו ,םידגונמ המירז ינוו

 .יטדמתר

 רציימה ללוחמ אצמנ קיפא לכ שארב

 .תוינשורקימ 125 לש עובק ךרואב תורגסמ

 -ואב ןמז יצירחו תרגסמ ןמס תללוכ תרגטמה

 יולת תרגסמב ןמזה יצירח רפסמ .עובק ךר

 .שילסמ 140 וא 34 עדימה תרבעה בצקב

 ןיב עדימ תרבעהל םישמשמ ןמז יצירח

 עדימ ריבעהל תשקבמה הנחת .תשרב תונחת

 םיטנמגסל התוא תלצפמ תרחא הנחתל

 םתוא הלעמ ,ןמזה יצירח ךרואל םימאתומה

 םיינשה ןיבמ םיאתמה (8₪5) קיפאה לע

 הנחתל סחיב דעיה תנחת סוקימל סאתהב)

 .דעיה תנחת תבותכ תא תמשורו (רוקמה

 הנובו םיטנמגסה תא תארוק דעיה תנחת

 יצירחמ קלח .תירוקמה העדוהה תא שדחמ

 סהו ינורכניס עדימ תרבעהל םישמשמ ןמזה

 להנימ י"ע עובק ןפואב הז ךרוצל סיצקומ

 תרבעהל םישמשמ ןמזה יצירח ראש .תשרה

 -רצה לש תיעגרה השירדל םאתהב עדימ תונמ

 .םינכ

 חיטבהל דעונש ןונגנמ תללוכ פסס8 תטיש

 קיפא לכל השיגב סיווש םייוכיס תונחתה לכל

 .ןמוקימב תולת אלל

 :סניה הטישה תונורקע

 ותויה לע היצקידניא ללוכ ןמז ץירח לכ <

 ןמסת ןמז ץירח תספותה הנחת .יונפ וא סופת

 .סופתכ ותוא

 השקב לע היצקידניא ללוכ ןמז ירח לכ =

 סייוסמ ןוויכב רדשל תשקבמה הנחת .רודישל

 -הה ןוויכב קיפאה לע השקב תישאר ריבעת

 .ךופ

 תושקב רפסמ רחא בקעמ תעצבמ הנחת לכ =

 0\הצז גאפוא6ס) וקפוס סרט רשא רודישה

 .קיפא לכ לע (ףפס0שספפ
 תא רפוסה הנומ תועצמאב עצובמ בקעמה

 ריסחמו ידגנה קיפאה לע תושקבה רפסמ

 םירבועה םיקירה ןמזה יצירח רפסמ תא ונממ
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 םינקתה םיסחייתמ םהילא םיאשונהו ינקת

802 .7 

 513ח0370 [3|16וסחח5
 802.1  |!ששם 860 802.1 08507065 16 [91!6ו0סחפהוק גוחרסהף 802 513003708 300 1ת6וז ז3!6ווסח5חוק
 זס וח8 !50כ עפ16הה !ח16זססהה6סוסה ו009!. דחו8 006טר6ה1 ס0ח14/ח8 ח6ש0זא חח 86-

 חוסהז בח ח19700ה ה 60ח 5.
 802.2  |םשם 616 802.2 - 1989 (!50כ 8802/2) | סחוס ןוחא (2סח1ז0| 001000

 802.3 |שש= 666 802.3 - 1985 (|50כ 015 8802/3) 3 סטפ טט|ו2וחפ 05/00 88 רפא 5
 חו.

 4 יי פוס 802.4 - 1985 (!50כ 015 8802/4) 3 םופ ט1ו!ו2וחַפ !סא6ח 48900 295 תס 5
 חח.

 802.5 ששם 616 802.5 - 1985 (!500 0 8802/5) 3 זוחָפ טטוונוהַפ 10א6ח כ859וחָח 28 חרא 53
 חו.

 802.6 |סשס 96. 802.6 - 1990 \ו.ה.א. - /ו6שסקכס|וזבה 2168 60%.
 8027 | |שסם 516 802.7 - 1989 5080/08 18 009/ףח, :ה3!|519וסה 306 1951 0373706165 0[ 8

 םזס0ס החס 6|080 חר60וטהה. דח6 כטזקס56 סז 1ח8 חר66וטהה 8 וס [ 4520 00 טחו03-
 1וסחפ 0 |55 802 00305.

 תינטילופורטמ תרושקת תשר -אא
 תירוביצ תשר תרוצת

 תשר תרקב זכרמ
 אזדיאיכמא ווג ד

 ד

 םזחםתאשד

 סטפזסשמ
5 
 אסדוצסהא

 140 וא 4
 סמ

 אוגא - גותימ תכרעמ

 אוגא 5צצוזסחואס 5צ5ד שאו
 סטפ
 זו

 ןוויכב תואבה תונחתה תא סיתרשמו קיפאב
 .המירזה

 סוטטס תא תקדוב רדשל תשקבמה הנחת <
 -יר ןמז יצירח רבעמ תרשפאמ ,ל"נה הנומה
 -תה לא וקפוס סרטש תושקבה רפסמכ סיק
 תא תספותו המירזה ןוויכבש תורחאה תונח
 .רותב אבה ןמזה ץירח

 גתוממ סינותנ תרבעה תורש תנתונ טדמתר

 ,הלא םינכרצ .תשרה ינכרצ לכ ןיב הובג בצקב

 ,מ"ק יפלא הזמ הז םיקחורמ תויהל םייושעה

 ;םיירקיע םיגוס ינשמ סניה

 ט"מתרל תורשוקמה תימוקמ תותשר <

 -ימה .6אדמשש אצפ ואפפ!ס65 ינקתה תועצמאב

 -רכניסא הרוצב ,תונמב ט"מתרב רבעומ עד

 -ושקת ורע תמקהב ךרוצ ילבמו (גדחּו) תינו

 .(ססאאפ6 חס[ 555 031 165\558) תר

 םינותנ יפוסמו (ת48א) תויטרפ תוזכרמ <
 קשמימב ט"מתרל םירשוקמה הובג בצקב
 2 בצקב 6703 6077 תצלמה תא םאותה
 -רכניס הרוצב טדמתרב רבעומ עדימה .ש"לסמ
 ךווצל םיצקומה םיירוזחמ ןמז יצירחב תינו
 .רושיקה תמקה סע הז

 תוושקת תיתשתב שומיש
 תיטרדנטס

 תויתשת לע ססבתהל תננכותמ ט"מתר

 דכיפל .תוידיתעו תומייק תוירוביצ תרושקת
 ססובמ טדמתרב שמשמה תרוסמתה חווט

 סיביסב תוינקת תרוסמת תוכרעמ לע סויכ
 סילעופה סיילאיסקאוק סילבכב וא סייטפוא



 הנווכ סע שדלסמ 1407ו שדלסמ 34 בצקב

 תומאותה תרוסמת תוכרעמל דיתעב רובְעְל

 ינקת תא

 ,(5צ(רואסאסו5 כוסו וופמ ג תשצצ) סא

 תטיש .שדלסמ 6207ו 155 לש סיבצקנ

 ליעל הראות רשא תינורכניסאה תרושקתה

 תותשרל תננכותמה 47 תטיש תא תמאות סג

 .8-ופסא

 לע ססבתהל תננכותמ ט"מתו
 תוירוביצ תרושקת תויתשת
 חווט ךכיפל .תוידיתעו תומייק
 ט"מתרב שמשמה תרוסמתה
 תרוסמת תוכרעמ לע סויכ טסובמ
 וא םייטפוא םיביסב תוינקת
 םילעוכה םיילאיסקאוק סילבכב
 .ש"לסמ 140-ו ש"לסמ 34 בצקב

 תיטרפ תשרכ ט"מתר

 תירוביצ תשרכו
 -קמה תיטרפ תשרכ שמשל הלוכי טדמתר

 יטרפ סרוג לש תימוקמ תותשר רפסמ תרש

 תירוביצ תשרכ וא ,סרוג ותוא יזע תלעפומו

 -וקל תתרשמו תרושקתה דרשמ יזע תלעפומה
 .םיבר תוח

 -רתיה תירוביצ תשרכ ט"מתרה תלעפהל
 :םיאבה תונו

 תילמיטפוא הרוצב ט"מתרה יבאשמ לוצינ *

 .םיבר סינכרצל תינמז-וב תורש ןתמל

 -רצה לכ ןיב גתוממ רושיק תריצי תורשפא *

 .תשרל סירשוקמה סינכ

 ירוביצ טדמתר ןיב סילדבה רפסמ םימייק
 :יטרפ ט"מתרל

 ,תיטרפ השיג תשר תמייק ירוביצ ט-מתרב *
 פא

 החיטבמה ,(858!508508 260855 אפוא0אא)

 תמוצ לא ןכרצ לכ לש השיגה תויטרפ תא

 עדימה ,ונייהד ,תכרעמה לש הבורקה גותימה
 (תשרה לש רחא ןכרצ ךרד רובעי אל

 -ורש תקפסמ תשרה תרקב ירוביצ ט-מתרב *

 ,יטרפ טדמתרב סיצוחנ סניא רשא סינוש סית

 .בויח יתורש ןוגכ

 תא הצמיא ,סנמיס תינמרגה הרבחה םסג

 058 9! תכורעתב הגיצהוססספ-ה תטיש

 -עמה תססבתמ וילעש דויצה תא ,רבוגאהב

 ליחתהל תננכותמה (ןכנימב תינויסינ) תכר

 .1991 טסוגואב

 -המ ,יקסע שומשל טדמתרל תניינעמ המגוד
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 הירגנוהב םינווגמ םיתוושל סילבכ תיזיוולט

 סות ו !ץ
 סח|6חחס
 5ץפו!ז ה

 וו
 [066ןז
556 

 [ןדמז2 | םגשזומוטהוה] והווו!ומשזצאש 0/7 / הוסויאט ו וש יא (1 ןטווָעהזְע)

 רובע דו םקספד 6ס0אואוטאו6 התגבש תשרה הוו

 ,יסר'גזוינו קרוי-וינ לש סילמנה תושר

 יעצמאו תורהנמ ,םירשג ןיב תורשקתהל

 .התביבסו קרוי-וינ ךותב סירחא הרובעת

 תונתונה ט-מתר 15-כ דוע ב"הראב תומייק

 דעו תורשע המכ לש םסישמתשמ רפסמל תוריש

 .םסישמתשמ 400 ,000-ל

 תותשרו 5027 |קת
 טוס-תובחר תוימוקמ
 דואמ הדובע לש סינש שמח רחאל ,1990-ב

 ןפפפ ₪27 ןקתה תאופפפ"ו 4אפו ורשיא ,תצמ

 .טרס-בחר תימוקמ תשר רובע

 -מלש הדבועהמ תעבונ הז ןקת לש ותובישח

 תוססובמ תותשר לש ץאומה חותיפה תור

 שומיש היהי בר ןמ+ דוע ,םייטפוא םיביס

 סינותנ ריבעהל תולגוסמה תוימוקמ תותשרב

 תותשר ומכ ,ש"לסמ 20-ל דע תויוריהמב

 <( וא ,ופפפ4 ןקתב הריבצ-וק ןומיסא

 .ןפטס3 ןקת יפלסס

 תססובמ ט"מתר םג הווהמ ןיינעמ חותיפ

 הרבחב השענש ,802.7 ןקתב סייטפוא םיביס

 ,תוינטילופורטמ תרושקת תותשו
 תונורתיה תא בלשל ןתלוכי ללגב
 תותשרו תוימוקמ תותשר לש
 המידק וצרפי ,חווט תוכורא
 תותשרש יככ ,'20-ה רושעב

 רושעב וצרפ תוימוקמה תוושקתה
 .'80-ה

 תווצ ידעפתס פפגאס אפדועסמא5 זא6. 07 תא.

 .סילבכב היזיוולט יחמומ

 כ"לט תושירד תא סאות ופפפ 827 ןקתה קר
 אל ,דחא לדבה קר סייק .(סילבכב היזיוולט)

 הז ןקת תמאתהל השירדה ללגב ,יתועמשמ

 .802.4 ןקתל םג

 ןונכתל סיסבה םסג תויהל לוכי 802.7 ןקתה

 תשר הווהמ כזלט תשר סג סצעב .כ"לט תשר

 .טרס-תבחר תימוקמ

 ,סילשוריב תמקוממה ,'סוקזייפ' תרבח ראב

 יפל ,טרס-תובחר תוימוקמ תותשר תרציימ

 לש היגולונכטהמ לידבהל) .ופמ5807 ןקתה

 .(אדו-בוממ5402.6 ןקת לע תססובמה ט"מתר



 5-ב סילגעמ"גותימ לע ססובמ 802.7 ןקת

 .םירדת תקולחב בובירו
 תותשר וחתיפ ,קטייס ומכ ,תורחא תורבח סג

 תשרה איה ךכל המגוד .תוינוריע תרושקת

 לע תססובמה ךיריצב תיאטיסרבינוא-ןיבה

 -בחר דחא לבכו ,דויצ ,5/ד6א5 061. אשד 0

 ופספ יפל אלו רדת תקולחב בוביר תרזעב ,טרס

 תרשפאמ איהו 1981-ב המקוה תשרה .6

 תרושקתו ,הרקבו ואידיו ,םינותנ תרבעה

 -ל קלוחמ טרסה-בחור .םיינוויכ-וד םיבשחמ

 -ינהו צרה ףלא 400 לעב דחא לכ ,םיצורע 5

 .ס4%א5 יפ לע השענ ץורע לכ ג"ע לוה

 -קינומוקלטה רקחל ןוכמב וחתיפ ,הירגנוהב
 לע תססובמ תיתילכת-בר כ"לט תשר ,היצ

 תרצוימ תשרה .(אוזאז.518) בכוכ-ינימ גותימ

 םילבכב תשמתשמו 6815 דואש תרבח י"ע

 .םיילאיסקאוק

 םוכיס
 -וכי ללגב ,תוינטילופורטמ תרושקת תותשר

 תוימוקמ תותשר לש תונורתיה תא בלשל ןתל

 רושעב המידק וצרפי ,חווט תוכורא תותשרו

 תוימוקמה תרושקתה תותשרש יפכ ,'90-ה

 תייגולונכט ,ךכל ךסונ .'80-ה רושעב וצרפ

 תותשר ךותב הללכה תרשפאמ ט"מתרה
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 םילבכב היזיוולט תותשר תמקה
 לש םושיי רשפאת ץראה ירוזא לכב
 תורמלש ןוויכ ,ט"מתר תייגולונכט
 תרבעהל רקיעב איה כ"לט תשרש
 תונשל ןתינ ,היזיוולט ירודיש
 םיתוריש תתל לכותש ךכ התוא
 רוביד ,םינותנ לש םיבלושמ
 ,תלגוסמ ט"מתרש יככ ואידיוו

 -לושמ םייתרפיס םיתוריש לש טרס-תובחר

 תמקה .ץואל םג העיגמה היגולונכט - סיב

 ראה ירוזא לכב סילבכב היזיוולט תותשר

 ןוויכ ,טדמתר תייגולונכט לש סושיי רשפאת

 תרבעהל רקיעב איה כילט תשרש תורמלש

 -ותש ךכ התוא תונשל ןתינ ,היזיוולט ירודיש

 רוביד ,םינותנ לש סיבלושמ סיתוריש תתל לכ

 .תלגוסמ טדמתרש יפכ ואידיוו

 הרבעהל םיקסעל תומיאתמ ט"מתר

 .הכומנ תולעב סינותנ לש תיביטקארטניא

 כ"לט תשרמ תאצל ןתינ ,יתיב שומיש רובע

 -ירדה תא קפסל ידכ ,ןופלטה תשר סע בבולישו

 ואידיו יתורישל רוביצה לש הלודגה הש

 ,ךוניחב שומישה .ללכב תרושקת יתורשלו

 -סונ תואמגוד סיווהמ דועו תואירב ,היישעת

 .םינכרצה קושל רודחל ט"מתר תלוכיל תופ

 ןה טדמתרה חותיפב דוע תודמועה תויעבה

 לש תויוריהמ ,הייגולופוט :םירושימ המכב

 .דועו ,השיג ילוקוטורפ ,םינותנ תרבעה

 שומישה אוה טדמתרה חותיפל בושח קוש

 תשרל תיבה רושיק ,'ןורחאה ליימה* ;יתיבה

 -חתמו דאמ הבושח העקשה הווהמ ,תיללכה

 -יוולטה תותשרו םינופלטה תורבח הילע סיר

 .םילבכב היז
 איה תמייקה תיתשתה ב-הראבש סי,ירעמ

 בורקב .רלוד דראילימ 300 לש ףקיהב ךרעב

 .תורחתב ופתתשי סייטפוא סיביס םג

 רובע סיסב תויהל םילוכי טדמתר סוקמ לכב

 תחלצה .ןהיניב סואית שיש ןוויכ ,8-ופסא

 ,םיילכלכ םילוקנש לע תססבתמ 8-ופסאזה

 טרס-רצ אוהש ,5סא .קושה תושירד לע סצעב

 -ופלט תורטמ תרשמ ,שומישב אצמנ רבכשו

 .תומייוסמ תויוריהמב סינותנ תרבעהו תוינ

 סנשי ,חותיפ יכילהתב ןיידע אצמנה 8.ו8סא-ל

 רשפאמה לודג תרוסמת לוביק :סיבר תונורתי

 ואידיוו ,ּאספדצ ,םילודג םיבשחמ ןיב רשק

 ."וכו םייאופר סימוליצ ,יביטקארטניא

 הידמ הווהמ 8.5פא-ה שמתשמה תניחבמ

 טדמתרהו םהל בושח דאמ איהש תילאוזיו

 א.וזכ תשרב לש קלח תויהל הלוכי
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 םישדח םיילוקיאל תרושקת יתוריש

 -אידיו - םישדח בושקית יתוריש לש םתעפוה

 לש חותיפ תררוג - הילימיסקפ ,טקטלט ,סקטו

 דחא לכל םיגוש םינרצי י''ע םינוש םיגוסמ םיפוסמ

 2 .ולא םיתורישמ

 .םתלעפה ןפואב ינשהמ דחא םינוש ולא םיפוסמ

 םייוביר לכה ךסבו דרשמב בר םוקמ םיספות םה

 ךכל .םהיליעפמל דרטימ םיווהמ םהיניב ינושהו

 םיבלושמ םיפוסמ חותיפ היהת דיתעב המגמה

 לש בחר | ןווגימל הדובע תונחתכ ושמשי רשא

 .םיתוריש

 סקטואידיו
 -קיתב םימדקתמה םייאפוריאה םיחותיפה דחא

 , םיבר םיחמומ .סקטואידיו וא הטדויו ארקנ בוש

 םייחה תרוצ לע סקטואידיוה תעפשהש םיפוצ

 התוחפ היהת אל תואבה םינשה 50יב ונלש

 .תונודרחאה הנשה 50-ב ןופלטל התיהש העפשההמ

 דחי עדימ רוזחאו ןוסחאל דויצ בלשמ סקטואידיו

 לש בר רפסמל רשפאל ידכ תרושקת דויצ םע

 .םיבשחוממ עדימ ירגאמ לא תשגל םישנא

 איה סקטואידיוה לש רתויב 'הבושחה הנוכתה

 בולישה .גצמ ףוסמכ היזיבלטה רישכמב שומישה

 רשפאמ םינופלטה תשר ןיבל היזיבלטה רישכמ ןיב

 .ינומה תרושקת תורישכ סקטואידיוה תא ססבל

 יפל) סקטואידיו תוכרעמ לש םיגוס השולש םנשי

 :(ןהב תושמשמה תונושה תויגולונכטה

 ב'ידב תשמתשמ וזכ תכרעמ .יוק סקטואידיו .א

 בשחמ לא ןופלט וק ךרד רבוחמה היזיבלט טלקמב -

 שמתשמל ריבעמה בשחמ רמולכ ,יביטקארטניא

 .שקבתהש עדימה תא קר

 .(טסקטואדיו וא טסקטלט) רדושמ סקטואידיו .ב

 .וידר ילגו היזיבלט טלקמב תשמתשמ וז תכרעמ

 תוירוזחמב וב רוגאה עדימה לכ תא רדשמ בשחמה

 .עדימ יטירפ רדוב שמתשמהו העובק

 לכ רדושמ כ"דב הפ םג .םילבכב סקטואידיו .ג

 .םילבכ תייזיבלט ךרד םלוא ,עדימה

 סקטואידיו תותשר

 םיינומה עדימ יתורישל םלועב םייקה ברה שוקיבה

 י"ע ילכלכ ןפואב קופיסל ןתינ הלעפהל םיטושפו

 םירופיש דחא דצמ .םיביכרמ ינש לש בוליש

 םתולע תדרוהו גצמה יפוסמ לש היגולונכטב

 םיעצמא חותיפ ינש דצמו ינומה רוציימ האצותכ

 .סקטואידיוה ןוגכ םינותנ תרושקת'

 ססובמ היה סקטואידיו תוכרעמ לש ןושארה רודה

 רשא ,ינשה רודה תוכרעמ .םינותנ רוזחא לע רקיעב

 ,םירחא םיתורישו יטירבה לטסרפהמ רקיעב וחמצ

 םיירוביצ םיתוריש לש ןוויכל רקיעב תוחתפתמ

 רוזחא ןוגכ ,תוקסע עוציבו עדימ תקפסא לש

 -טקלא ראוד חולשמ ,םינוש םינותנ ירגאממ עדימ

 הז רודמ תוכרעמ .דועו תואקנב \ ,תודיעוו"לט ,ינור

 יעצמאכ ואידיוב שומישה לע רתוי קזח שגד תומש

 .תרושקת

 "מתשמ ןיב תרושקת יתוריש ונתי תורחא תוכרעמ

 .עדימ יקפסל םישמתשמ ןיב וא םמצע ןיבל םיש

 רפסמ-ב סקטואידיו תוכרעמ רבכ תולעופ םויכ

 :תונידמ

 ;תפרצב (זפו\ 8ד6|) לטלט ;הינטירבב הטדויו

 04?- ;(א5?71)הדנקב ןודילט ;הינמרגב 0.5.0.ד.

 .ןפיב דגוא

 סקטואידיוה סוחתב תוליעפ הנשי לארשיב םג

 .(דועו ליילב ,יחרזמה קנב ,םילעופה קנב)

 מבי .סקטואידיוה םוחתל תוסנכנ תועודי תורבח

 הלש סקטואידיוה תכרעמ לע הזרכה לשמל

 .5/5/1 (558₪155/1 עופפסדםא 5צ5דפאו)

 47175 :םילוקוטורפ ינשב םג תכמות וז תכרעמ

 (אסהדהה גאופתו6הא קה655אד גדוסא ושם( ק80-

 .לטסרפו דס000+ 5צאד4א)

 -תמב עדימה תא םיגיצמ 5/5/1-ה יכסמ תיברמ

 תובר םימעפו ,עבצב כ"דב ,סקטואידיו תנוכ

 : .הקיפרג םע לילמת לש בולישב

 א42- תירטמואיג-אפלא תויהל הלוכי הגוצתה

 םיעבצ ,םיטרפ לש בחר ןווגימ תקפסמ רשא (5

 החונה (לטסרפ) הקיאזומ-אפלא וא - תוללצהו

 2 .תורוצ לש הרבעהו ןוסחאל

 יולימ ןוגכ ,הכוגת תויורשפא םג תללוכ תכרעמה

 " .דועו ינורטקלא ראוד ,תודש

 תרושקת יעצמא

 יעצמאב ךרוצ שי תשרה ךותב עדימ ריבעהל ידכ
 וא רודיש) היזיבלט תשר תויהל לוכי הז .תרושקת
 תרושקת תשר וא ,םינופלטה תכרעמ ,(םילבכ =

 * :םייטפוא םיביס וא םילבכב םינותנ

 תשר היהי ףדעומה יעצמאה ךוראה חווטבש הארנ

 יששמתשמל ףדעומה קשמימהו תבלושמ תילטיגיד

 ןיב הדרפה רשפאמ אוהש ןוויכמ ,א.25 היהי

 םינותנ דוביע ידוקפית ןיבל עדימ תרבעה ידוקפית

 ישמשי דחא םינותנ ףוטמש םג הארנ .עדימ ירגאמו

 אל תילטיגיד תשרו תינופלט תילטיגיד תשרל

 .דחי םג תינופלט



 -אידיו תדושקת תותיפב םייטפשמ םיטביה םג שי

 םיטביה .תיוק תשד לע תטסובמה וז רקיעב ,סקוכו

 יכרד ,ץוח תוצרא םע רשקה תוינידמל םיעגונ ולא

 ,וב שומישהו סקטואידיוה תלעפה לע חוקיפה

 .דועו לופותמ תויעב

 םירואית הבדה אוצמל רשפא תיעוצקמה תורפיסב

 ,לחה ,תוגנכותמו תומייק סקטואידיו תותשד לש

 " לטסרפה ומכ יזכרמ םינותנ רגאמ םע תותשרמ

 ירגאמ תבולשת ךרד ידנקה ןודילטהו ללגנאה

 טקייורפהו ינמדרגה טסקטמירשדליבה ומכ םינותנ

 ומכ תוישומיש-בר תותשר דעו יזילוב יתפרצה

 .הדנקב לטינמואה

 יתוריש לש בחר ןווגימ ץיפי ידנקה לטינמואה

 . דשא תינוויכרד תיווק תשד תועצמאב עדימ

 םיביס תשר י"ע רתוי רחואמ דעומב ףלחות

 : <, .םייטפוא

 ארקנ לטינזנ?א.ג טושייל ןנכותמה ןושאדה תודישה

 תומישיה תא ןוחבל הז טקייורפ לש ותרטמ .וסא

 קפסת רשא בחר ספ לע תינוויכרד תשד חותיפ לש

 תרגסמב ,ןופלט ללוכ ,תרושקתה יכרצ לכ תא

 , . ..תחא תשרד

 ךדוצ שי םינותנו תונומת ,לוקב תינמז וב לבטל ידכ

 לבכ וא םייטפוא םיביס ומכ ,בחר ספ לעב ליבומב

 לבכ לע ססובמ !ס4 טקייורפ .ילאיסקאוק

 , תשדב םייקה ליבומה הזש ןוויכמ ילאיסקאוק

 היזיבלט תשרל םידושק םייונמהמ 85-ש ןוויכמו

 .םילבכב

 . ףילחהל ךרוצ היה תינוויכרד תרושקת דשפאל ידכ

 רד םידבגמב םיינוויכידחה 6גד/-ה ירבגמ תא

 ינשב לועפל ולכויש ידכ ,רתוי בחר ספ לע םיינוויכ

 ,  -ואידיו יצורע 35 דע ריבעהלו םינוויכ

 ידנק ןרצי י"ע תרצוימו הננכות לטינמוא תכרעמ

 תיכראריה תשרב תשמתשמ תכרעמה .גפיניומ

 הבכשה תוליעפ תא תלהנמ הבכש לכ הבש

 תובכשה לכ תוליעב לע תחקפמו היתחתמש

 .הטמלמ

 לועפתה תויולע תא קודבל ךירצ ולוכ יוסינה

 תיטפוא תדושקתב שומישה תא ןכו הקוזחתהו

 .םינוויכה ינשב

 60!8א וניה םייטפוא םיביס לע רתוי שדח םושיי

 הינמרגב

 וב תורושקה תויגולונכטו סקטואידיו

 םימוחתל תדושקת יתודיש יגוס 4 םויה םנשי

 הילימיסקפ ,סקטלט ,טקלט :םייפרגהו םיילולימה

 .סקטואידיוו

 תודוקנ ןיב לעופה ,ףרגלטריומד תוריש וניה סקלט

 ריבעהל ותרטמש גותימ תשרב שארמ תורדנומ

 יהוז .םיירמונ אפלא םינמיס םיללוכה םיטסקט

 םינמיס 50 לש תוריהמב סקלפודיצח תכדעמ

 * םינמיסה ןווגימו תויביס 5-מ יונב ןמיס לכ .הינשל

 ,םירחא םינמיס לש ץמוקו תורפס ,תויתוא ללוכ

 .קוסיפ ינמיס ןונכ

 ולח 1931-ב .רטנירפלטהמ וניה סקלטה לש ואצומ

 רירפלטה תויגולונכטב תויתועמשמ תויוחתפתה

 ריינ יטרס ,הביתכ תנוכמ יומד םישקמ חול - רטנ

 .םויסו הלחתה לש םילהנ ,םיבקונמ

 םירטנירפלט תוריש הינטירבב חתפנ 1932-ב

 ארקנ רשא ינדי דוביח י"'ע ןיידע ,גותימ תשרב
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 .סקלט

 ומקוה .תוריהמב חתפתה סקלטה 1945 ירחא

 .בחרתה תורישהו תוימואלניב תויזכרמ

 -תנה תרושקת תייגולונכט החתפתה 60-ה תונשב

 םיבשחמ ןיב םינותנ תרבעה הרשפיא רשא םינו

 יוק תועצמאב םיבשחמל םיפוסמ ןיבו םיבשחמל

 סקלטה תא םג הושפיא וז היגולונכטו ןופלט

 .בשחוממה ינרדומה

 תא ולעה הטדויו תוכועמ 80-הו 70-ה תונשב

 ,ןופלט ,םיבשחמ) םינוש םיעצמא רשקל ךרוצה

 תללוכ תיטמוטוא תכרעמל (סקלט ,םיפוסמ

 תשרב שמתשה סקטלטה .סקטלט הארקנש

 .םייונמ ינש ןיב רשק רוציל ליבשב םינופלטה

 ינש ליגר ינופלט גויח לש ךרדב רשק רצונש רחאל

 .םירטנירפלטה לא החישה תא םיריבעמ םידדצה

 רודיש תואיגשו תוערפהל תמרוג תילמשח הארשה

 תותשר ומקוה ןכל .סקלטב םגו רטנירפלטב םג

 תרבעהל רשי םרזב תושמתשמה תודחוימ עמש |

 תוזכרמ רחאל אבה בלשה .סקלט תזכרמל תותיא

 תזכרמל גויח תרזעב תרושקתה היה תוינדי סקלט

 כ"חאו יונמ גויח תטיש הסנכנ 1955-ב .תינדי

 לש גויח םע תויטמוטוא גותימ תוזכרמ ועיפוה

 .יונמה

 -צמאב יתשבי-ןיב סקלט תוריש עיפוה ןכמ רחאל

 -רעמב עמש יצורעב ושמתשה ךכ םשל .וידר תוע

 םג םישמתשמ תונורחאה םינשב :תרוסמת תוכ

 םע .סקלט תותיא לש תרוסמת ליבשב םיניווולב

 סקלטירפוס אצמוה תיגולונכטה תומדקתהה

 .סקטלט ארקנש

 םיפוסמ ןיב תרושקתל תוריש אוה סקטלט

 .תבותכת לש הספדהו הכירע ,הנכהל םישמשמה

 תשר תועצמאב ןורכזל ןורכזמ רבעומ עדימה

 -טלט ןיב ןיחבהל שי) תגתוממ תירוביצ תינופלט

 -ידיול המוד תוריש וניה ןורחאה - טסקטלטו סק



 .(סקטוא

 י"'ע הנושארל עצוה אוה .שדח תוריש וניה סקטלט

 " .1980 תנשב רבונה תכורעתב ינמרגה ראודה דרשמ

 תתל:אוָה הז תורישב חנומה יסיסבה ןויעוה

 ההובג תוריש תמרב םלוא ,תבותכת לש תרושקת

 .סקלטה י'יע תנתינה וזמ רתוי

 .סקלטב רשאמ םינמיס ,יגוס:רתוי שי סקטלטל

 2. זג8 6אדמאסמס) .תויביס 7 תב הניה הלימה
 תויתוא ,(67וד415) תולודג תויתוא ול שי .(ה50וו
 .םייפרג םינמיס ,קוסיפ ינמיס ,תורפס ,תונטק

 44 ףד לש רודיש - רתוי ריהמ וניה טקטלטה

 תוינש 300 תמועל תוינש 6-10-כ חקול סקטלטב

 .סקלטב

 ., הינשל תויביס 2406 כ''דב הניה הרבעהה תוריהמ

 .רתוי ךומנ וגיה תרוטמתה ריחמו

 :םילולכ סקטלט לש םיינכטה םינייפאמה ןיב

 לש הצפה ;םיונמה לכ ןיב תימואלניב תומיאת

 תורישה תוכיא ;(םינופלט רפס ומכ) םייונמ יכירדמ

 בוליש ;הנידמ לכ לש .ראודה יתוריש י"'ע חטבומ

 .הליגרה סקלטה תכרעמ םע

 ןוגכ םיימוקמ םימושייל שמשמ סקטלטה ףוסמ

 ןיב תרושקתה ינש דצמ .הכיָרעו םילילמת דוביע

 ךורכז לש ימוקמ רשק לע תססובמ הניא םיפוסמ

 הלועפ הניה תלבקתמ העדוה לש הגוצתה) ןורכזל

 ימוקמה קלחה ןיב הרורב הנחבה הנשי .(תימוקמ

 קלחה ןיבל תוימוקמ תולועפל דעונה ףוסמנה לש

 .הטילקו רודיש - תרושקתל יארחאה

 -עב םייונישו םיחותיפ תרשפאמ תאזה השיפתה

 קלחה לע עיפשי הזש ילב תימוקמה הלועפב דית

 תא רפשל רשפא ךדיאמ .תרושקתל יארחאה

 לע עיפשהל וא עירפהל ילב יתרושקתה קלחה

 ּ .ימוקמה קלחה

 םניה סקטלטה לש םיירקיעה תורישה ינייפאמ

 : :ןמקלדכ

 לש םיפוסמ ןיב תומיאת לש תיסיסב המר םויק <

 רנמה לכ ןיב תרושקת רשפאל ידכ םינוש םינרצי

 .םיי

 .סקלט םע בולישב הלועפ תורשפא +

 לילמת תריציל הלעפהה ילהנ לע תולבגימ ןיא *

 לילמת בותכל רשפא .הספדהה ףד ג''ע ומוקימו

 .הליגר תידרשמ הביתכ תנוכמב גוהנ הזש יפכ

 הרבעהל ןתינ סקטלט תוריש - תשרה תניחכמ

 תרגסמב םילגעמה גותימ תכרעמ-תת תועצמאב

 .תללוכ תבלושמ תיתרפיס תשר

 רמה תשר קשמימ ךרד תורושק הנייהת תונחתה

 הרבעה תוריהמב א.21 6.0.ו.ד.ד. תצלמה י''ע רדג

 ןתינ הז שדח קשמימ .הינשל תויביס 2400 לש

 וקב הצק תדיחי י''ע תינכט הניחבמ ,םושייל

 6| ם0דסא|6 תינורטקלא גותימ תכרעמ תרגסמב

 החיטבמ (605) וז הקינכט .(םגדה פטה סו

 לש ההובג תלוביק ןוגכ סקלט תודיש ירושיכ

 .ההובג תונימאו ,תואיגש לש ךומנ רועש ,השיג

 הרמה תדיחי י''ע תירשפא סקלט תשרל השיג

 תא ,םילהנה תא הריממ רשאי סקטלטיסקלט

 הלוכי תוריהמ תרמה .דוקה תרגסמ תאו דוקה

 לש 807-88א6) םייניב ןוסחא י''ע .עצבתהל

 : .העדוהה

 תשרמ השיגה :,ניה ןוידב תאצמנ ןיידעש הייעב

 (:ג8א) תיטמוטוא תיטרפ תזכרמל סקטלט
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 .סנמיס 'בח תרצותמ 14200 ינרדומ סקלט תנחת

 שי תויטרפ תוזכרמב שומישל .ןופלטה תשרב

 הזכ שומישש ינפמ ,שמתשמה רובע הבר תובישח

 ןיב םיכמסמ לש תינוגרא-םינפ תרוסמת רשפאמ

 .סקטלט דויצ תרזעב תומייקה תוזכרמה

 תיתרפיס תרושקת תותשר ןהב שיש תוצראב

 תרושקתש יופצ (!50א) םיבלושמ םיתורישל

 :פלטבו םייטפוא םיביסב תשמתשמה ,תיתרפיס

 לכ בוליש לש תורשפא רוצית ,תיתרפיס הינו

 .(תונומת ,רוביד ,םינותנ) תדושקתה יתוריש

 סקטלטה תא ןויסנל גיצה רשא ינמרגה ראודה

 תותיפב 198271 1981-ב ךישמה ,1980-ב ןושארה

 םושיי לע םיססובמ ויהש םיפסונ תונויסנ ינש

 .(תואקנבה ףנעב ןוגכ) יקסיע ךרוצל ישעמ

 סקטלט הסינכהו הירטסוא הפרטצה 1982 תנשב

 -ב .תימואלניב תרושקתלו ץראה ךותב שומישל

 הייופצ בורקב .היגברונו הדנק ופרטצה 3

 .הידבשו תירבה תוצראב סקטלט תוריש תנקתה ;

 .ןונכת יבלשב תואצמנ תופסונ תוצרא

 רכיג קלח הווהי סקטלטה 1985*ב ,תויזחתה יפל

 -פצה הקירמאו הפוריא תוצרא לכב תרושקתהמ

 .תיניטלה הקירמאב ןכו תינו

 םינייפאמה לע ססובמ ינמרגה סקט' יה תוריש
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 אוה .תיסחי לוח טושפ ןקתמ וניה הילימיסקפה | רשקי דיתעל ןנכותמה יביטקארטניא סקטואידיוו , ,:םיאבה

 תא חינמ רגשמה יונמה ;ןופלטה וק לא רבוחמ | הבחד היליהק ךותב תובושח תוצובק שולש יב > .םיפד תנוכתמב םילילמת תרבעה =
, / 

 ףלצא 'אצמנה הילימיסקפה רישכמ לע 'ןמסמה רד סקטואידיו ייונמ ,סקטלט ישמתשמ :התויי < \ 5 ".תיתְרפיס תרוסמת 'תדוצ .

 ;ילטה רשקה רצונש החאל .לבקמה יונמל גייחמו
 רג

 ,םייוסמ קמ | ג"ע םיטיקמ םייונמה ינש .,ינופ /
8 

 7 ל ,תוכרעמ ישמתשמו ,יגוויכ ה ;.הינשל תויביס 200 לש תרוסמת "תוֶרְיהְמ .

 7 2 2% ,יתרושקתהו ימוקמה ביכרמה ןיב .הלָדבה .

 ינופלטה רשקה קתינ זאו הילימיסקפה רישכמב 1 ו 2 .סקלטל .סקטלט ןיב ףרושקת <"
 ל דש כ 1

 ; תילימיסקפה ירישכמ ,נש ,ןיב השק רצונו :הילימיסקב 5% 7? .דוקה ךותב םינותנ לש ההובג .תוסיתד ' <

 "ךמסמה ךומע תא תקְרוס רגשמה רישכמב רוא ןרק 0 "מסמ לש סופדיוו ד ,רודיש תרשפאמ "הילימיסקפ *' .םיימואלניב םינקת יפל" םינמיס תצובק 7

 הדוקנ :םיִלילצל תאור איה רשא תא ,תמגרתמו '* תקינכטב שומיש י"ע סימלוצמ וא םיבותכ םיכ 2 - .םיינקת תרושקת ילוקוטודפ ₪

 .ךומנ לולצ = הריהב הדוקנ הובג לילצ - ההכ 4 ₪ 4 0 ..הקירס , סקטלט תונחת םיעיצמה םינרצי הברה התע שי

 לאו :ןפְלטה ל וק תועצמאב םירגושמ םילי לצְה % יםיכרד המכב "תושעהל לוכי סופדישה | < תונוכמ לש םירושיכ םג םג תובלשמה תויאמצע

 םילילצה תא ריִממו ,רזות -רשא טלוקה .רישכמה , "..ןבלו רוחש - "דבלב םיבצמ משב שומיש .א 2 טקטלטה דיתע .ימינב ןורכז :תולעב הביתכ ,

 .שמתשמה י"ע ותולבקתהב "הבר 'הדימב

 !סקטלט תונחתמ שומיש יער .שכרנש לושעמ יס: 2

 שומישב .תובוט תואצות ונתנ תוירוזיבו תויזוכיר

 5 השקה לש 'תונוש תואסדיג .םע .תונחת ןנשי

 .ואידיו ךסמו תספדמ םע ,הנסחאו

 / , תוצראב תדושקתה ידרשמ ומכ אלש ,ינפיה ראודה

 םגדג אפדוצס 5 0 . םיללוכה םינותנ תרושקת יתוריש עיצמ ,תורחא

 פדא ו 0 1 '- -תנל הצק דויצו תרושקת תשר ,םיבשחמ זכר

 ' : ,ינפיה ראודה לש ינויסנה סקטלט ףוסמ .םינו

 ,. רקויב תילמשח תרושקתל הדבעמ י"'ע חתופש

 הכירע תדיחי ,טלפ/טלק תדיחימ בכרומ ,הוש

 רושק תויהל ןנכותמ ינפיה ףוסמה .ןוסחא תדיחיו

 לוקוטורפה .תונמ גותימ תטישב םינותנ תשרל

 -תנה תבכש רובע 6-84(₪0-ל םאתהב אוה ךומנה

 | | *.הרבעהה תבכש - 3 הבכש רובע >.25-לו םינו

 | | | 1 בר היהיש יופצש סקטלטה לש שדחה דודה

 ןיב םגו בשחמל ףוסמ ןיב םינותנ תרבעהל ישומיש

 < .הופא לש" םייניב ינווגב שומיש .ב הדוקנ - הובג .לילצ :ריינה ,לע.םיעיפומה םינמיסל 9 ל

 תקְרוט ראה ורק .הריהב הדוק - ל לילצ ה ל 2
: 4 ₪ 6 

 יי ,.עבצב שומיש ג

 00 60 אדא
 4 ב . לוכי עצומה ישומיש בדה ףוסמה .ףוסמל ףוסמ
 0 ₪1 0דהסאוס ול הילימיסקפ תמגודכ דדוקמ אל עדימ םג ריבעהל
 ב 8 םינמיס ומכ דדוקמ עדימ לש םינוש םיגוס םגו
 0 4 .םייפרגו םייתרפיס-אפלא
 : ואדצסהדוסא סז* . ותיא איבי סקטלט יתוריש לש אבה. רודהש יופצ
 0 5 5% 1 תשרב בושח דיקפת ולטיש םימדקתמ םיפוסמ םג
 .םיבלושמ םיתודשל תיתרפיס

 םינותנ 0 תשר :לילמתו הנומת
 םיילכלכ םיטביה
 רוקייל ומרגי אל ולאה םיחותיפה לכש חיטבהל שי

 רוציי תא לעייל שי ךכ םשל .תודישה לש רכינ

 םימרוגה תא םג ןובשחב איבהלו ףוסמה יביכרמ

 .םייגולונכטה קר אלו - םיילכלכה

 ,הרקב ומכ - סקטלט לש םימכחותמ םידוקפיתל

 הלודג תומכב ךרוצ היהי - 'דכו תדושקת ,הכירע

 יחטשל ןהו דוביעל ןה \ו5! יססובמ תונורכז לש

 .םייניב ןוסחא

 רתוי םישענ סקטלט יפוסמ ,\(15ו תויגולונכט י''ע

 תוחפ םישורד ,םצמטצמ יזיפה לדוגה :םיילכלכ

 .תונימאב םירופיש םיגשומו םילגעמ

 הללכ התע דע שומישב התיהש סקלט תנחת

 םישקמ תספדמ ,תועדוה תרבעהל סקלט ףוסמ

 םיללוכ סקטלטל םישורדה םיפוסמ .הגוצת ךסמו

 יה עלל לא 6% : . השיג ,תועדוה תרבעהל םיישומיש-בר םידוקפית

 ו 0 , : .'וכו םינותנ יסיסב ,םינותנ דוביע ,תשרל

 : [ד דב ההההההמההמ לש ףסונ ךרע ונשי סקטלט תורישל ךכמ האצותכ
 0 0 ו ₪2 7 \ .םיבשחמו תרושקת תותשר םע בוליש

 2 \ רשפא תרושקת תותשר בולישל תודוה כ"ומכ

 / ,ןוסחא ,תינעמניבר תרושקת :חיטבהל התע

 .סקטלט ללוכ םינוש דויצ יגוס ןיב תרושקת
 .ימינפ ןורכזו ךסמ ,םישקמ חול תרזעב ןנוסחאו תועדוה תכירע רשפאמ ,ינרדומ לכ ףוסמ



 ,הדוקנ רחא הדוקנ -

 תוינש תורשע וא תוקדב דדמנה ןמז ךותו ךמסמה

 .טלוקה רישכמה לא רבעומ ךמסמה

 יטוקסה יייע אצמוה ןושארה הילימיסקפה רישכמ

 םינש .1843-ב דוע טנטפכ םשרנו ןייב רדנסכלא

 ינכמ לולכש לווקייב ילגנאה איצמה וירחא תורחא

 .םויה דע שומישב אצמנה בושח

 ןרוק רוטרא ר"ד היה אבה בושחה איצממה

 םיגדה תיחכונה תאמה תישארב רשא ,הינמרגמ

 הפוריאב הליחתב ,םימולצת תרבעהל תכרעמ

 .הקידמאל וידר רודישב םג 1922'בו

 ויה ,האמה .תליחתב ,חטשב םירחא םיאיצממ

 "םילגנאה ,ןילב ראודאו רדא טנמלק םיתפרצה

 ודבעש םיבר םיסדנהמו ןלרפיקמו ואימולוטרב

 .לב ןופלטה תרבחבו ןוינוי ןרטסוו 86 תרבחב

 רדס יפל ,םה הילימיסקפב םיישעמה םישומישה

 ,תושדח .ימולצת תרבעה :ירוטסיהה םתעפוה

 -מסמ תרבעה ףוסבלו תויגולורואטמ תופמ תרבעה

 .םיקסעה םלוע שומישל םיידרשמ םיכ

 אוה הילימיסקפה לש םיירקיעה תונורתיה דחא

 ןורתי .הארנ אוהש ומכ קוידב רבעומ ךמסימ לכש

 רודיש רישכמ תויהל הילימיסקפל רשפאמ הז

 -יתח ,די בתכב טסקט ,םייפרג םיכמסמל ןייוצמ

 םינוש בתכ ינמיס וא תופשב םיכמסמ וא ,תומ

 .םינושמו

 לש םיקתועל המוד לבקתמה ךמסמה תוכיא

 הילימיסקפה ,רומאכ .תידרשמ הקתעה תנוכמ

 היתונש ךשמבו רקיעו לכ השדח  האצמה הניא

 ןתינ .םילולכשו םילוגלג רפסמ הרבע תוברה

 :ןמקלדכ הילימיסקפ יגוס וא תוצובק ןיב ןיחבהל

 4-6 םישרוד רשא םייטיא םירישכמ :! הצובק

 'םילגעמב םישמתשמו דחא דומע תקתעהל תוקד

 ' זדזמ שומישל םימיאתמ ולא םירישכמ .םייגולאנא

 .ןמ

 37 (םייגולאנא) 2 תוצובקמ הילימיסקפ ירישכמ

 ילועפית-ירחסמ שומישל םידעוימ (םייתרפיס)

 םיבכרומ םה .המודכו ראוד ידרשמ ,תורבחב

 הצובקה לע םינמינה םירישכמהמ רתוי םירקיו

 .הנושארה

 תוקד 2-3 ךות ףד םירדשמ 2 הצובקמ םירישכמה

 .תוינש 30-60 ךשמב 3 הצובקמ םירישכמ וליאו

 ריחמב רתוי תורקי ןה רהמ תורדשמה תוילימיסקפ

 .רודיש ןמזב רתוי תוינוכסח םלוא דויצה

 ןוילימ טעמכ םישורד 2 וא 1 הצובקמ םירישכמל

 ןמזב ,וטרווק לדוגב דומע ריבעהל ידכ תויביס

 ,םינותנ תסיחדל תודוה ,3 הצובק ירישכמלש

 .תויביס 150,000 קר םיקיפסמ

 54 דע) ,רתוי ההובג תוריהמ שי 4 הצובק ירישכמל

 ירישכמב םיפלא 9.6 תמועל הינשל תויביס יפלא

 םידומע 6 דע תרבעה םירשפאמ ןכלו (3 הצובק

 .רתוי ההובג הנומת תוכיאב הקד ךשמב

 ורצונ םינוש םירישכמ ןיב תומיאת רוציל ידכ

 .ססוזדד לש םיטרדנטס

 םינרצי י''ע וחתופ 4 הצובק לע םינמנה םירישכמ

 םינרצי םגו 4.ד.5ד.-ו סקוריז זורוב ןוגכ ,םיאקירמא

 .םיאפוריא

 ,ופס ינקת לע םיססובמ ולא םירישכמ לש םינקתה

 ,תוידוקפית תובכש 7-ב רישכמ לכב םיניחבמה

 . תא - הרוש רחא הרוש

 .תונומתו לילמת יתורש ןיב םיירשפא םירשק

 - תימושייה הבכשל דעו תיזיפה הבכשהמ לחה

 . תונותחתה תובכשה תשולש .םישמתשמה תבכש

 ד ..25 ינקת יפל םניה

 ירישכמב םה םג וללכיי םישדחה סקטלט ינקת

 ומושייו 1983 יניב ועצוה םינקתה .4 הצובק

 ורציי םינרציהש הארנכו ,1984 תנש ךשמב הארנכ

 " .םינש 3-4 ךות ולא םינקת יפל םירישכמ

 םירישכמ לע וזירכהו וזרדזה םינרצי רפסמ םייתניב

 םיאצמנ םהיניב .3 הצובק ינקת תא םיללוכה

 ;הטישוסטמ לש 24414 0[? 520 6% םירישכמה

 < לש ;א4=6א 6500% ;א\\15 |א;סזש6 לש 3

 לש 3530 ;3א\ לש 9600 ;זורוב לש ספא 5100 6

 .םוקדיפר לש 8-1850 יסלפ לש קס? וזד

 םה הילימיסקפה ירישכמ תיברמ ןיידעש תורמל

 "ימיסקפה בולישל ליבומ דיתעהש הארנ םייאמצע

 ,לוק תבלשמה תידוקפית-בר תכרעמב קלחכ היל

 .תוזחו לילמת ,םינותנ

 דבעמ ,הילימיסקפ לש וניה רחא ירשפא בוליש

 ןקת לש סיסב לע ינורטקלא ראודו םילילמת

 .סקטלט

 לש ףוריצ םג דיתעב שורדל הייושע לילמת תרבעה

 .הילימיסקפ ףוסמ תרזעב םייפרג םיביכרמ

 בורקה דיתעב ומוקיש תובלושמ תוזח תוכרעמ

 לילמתב לופיטל םירושיכ לש אלמ ןווגימ ועיצי '

 .דחאכ תונומתו

 הבוט הספדה תוכיא ןוגכ) םינוש םירושיכל ףסונ

 זילמת רובע השקה אלל תוספדמב שומישו רתוי

 זישכמ לש השדחה היגולונכטה (דחאכ תורוצו םיל

 ,רתוי ההובג םינותנ תסיחד םג רשפאת 4 הצובק יר

 רימיסקפ בוליש ,בחר ספב הרבעה ,רתוי לוז ןוסחא

 .תוידרשמ תוכרעמו םיבשחמ ךותל היל

 טלקנה עדימ ,םייתרפיס תותואב שומיש יי'ע

 דבועמ ןסחואמ תויהל לכוי הילימיסקפ תועצמאב

 יתרפיס סיסב לע לעופה תוריש לכ י''ע רבעומו

 תביבסב ובלתשי רחמ לש הילימיסקפה ירישכמו

 .םינותנ תרושקתו בושחימה

 םינותנ תשד לע הילימיסקפ רודיש ריבעהל רשפא

 תשר לע ןכו תונמ גותימ וא םילגעמ גותימב

 -רפיס םינותנ תשר לע תשרו תירוביצה םינופלטה

 .תבלושמ תית

 פו דו ססאואוטאוסאהסא /0(- 56, אס.ו,-

 יתורוקמ

 ו.דסהאוואהו\ 5 סה אש 5
 8. סההאופה גאס וו. נשואדמהפסדדוגא
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 דווש דפסואושגו .נסטהאהו 0+ ודד.

 2. דחוש עוסיעס ד ג הפ/עסו עדוסא - 5גאו סוס

 גאס פא אוג[וא

 2ג55וסוגדפס 805וא555 ₪555, (0אס0א 0.

 ,.'יס -

 (ק\6אפד- .תונמ"תדושקתב תולעופה תותשר +3
 ראוני ,הקינורטקלאו רשק - סניב .ר . ווד סוא6]

 ל 6 1

 \שוספ0דמא אדע סא - 4.5. ₪1 6. 4

 םססוהאוגא גאס נא 65505). (סאוקטדפמ, 6

.10 

 5. 6סודד 2₪06550וא65 0 דש 5500א0 6

 ואד5הסופסוקו ואגאצ 6011סםטועאו סא דפו פא"

 :סהאוגדוסא.

 אוסאדהשת6הא3ס4, 9-12 )אש 0.

 6. הא ואד<6 ה זס 8008אס סופד ופטדוסא

 5צ5דמאו 03 דש 5/6765 םצ 2.0.60.

 006 45500/גד65 557688 3

 םסהס6ה 5ד. שואאוקשפ6 אוגאודס8ה, 604

.10 

 7. ג חטא םופדהופטדוסא דחואו ווד 6
".07705 > 

 8.8. ₪6 6גו1טא 6, 885 005 דחו

 ץהססההאו אגאג658 זס 6גאאהסוגא דפ\?-

 ססאו. 6ההופח 45500וגזוסא גאס ספד
 אופאד סי 6סאואוטאוסגדוסא5.

 8. העהחאו 0 א םו5 .ףחפד דס הא 0

 ₪858 סקדו6 6798וו דץ. :

 א6צאפדמ 8. הגהה, דס םקהסאצ אס. 1.

 .ופסא - םיבלושמה םיתורשה ןדיעב תרושקתה 9%

 .8.82 ,2-1 הקינורטקלאו למשח ,ןריב דוד

 - ןופלטה תועצמאב יזוח-ינותנ תרבעה .0
 : .(וסישסהדה
 .7-6 'סמ .רבפ 1982 ,הקינורטקלאו רשק ,סניב .ר

 * ואדם וא6וא6 גאס דש אוופפוא6 .11

 -וואא.

 ₪1. שאופהגו ם, 5.ה. 311 גאס ח.). אשהאסואו.

 דסו 66סאואוטאו6גדוסא, 567.

 21. דש|םזםא סא דהש ס5האהא םגאאוא6

 505אפא - ודפ גקקו !6דוסא, 5ו6אוה6הא05 גאס

 טדטעהפ 5050/65.

 סושדמסוה .ט6דמה8 6%.

 דש סאו ג6ץ08ד 6 (1983) א0. 4.



 ו

 ?זוה-ינותנ תרבעה -- שש 3

 םינופלטה תכרעמ תועצמאב

 בלש הוחמ ,קזשוש סשב סג העודיה ,(ץאח6גופ) יזוחב םינותנ תרבעה
 יזוח-ינותנ תרבעהל חיזיולט-יטלקמב שומישח חותיפב שדח דממו ףסונ
 החתופ הנווחאל .תלבוקמה תינופלטח גויתחת תכרעמ תועצמאב

 שוכרל תוננוכתמ תורחא תונידמ םגו הינטירבב וז תטיש חתסונו
 .(ןלחל טרופיש יפכ) צח4גוג תוכרעמ חתפלו

 ,תורחואמה 60-ה תונשב השענש ,הז חטשב םדוקה ןויסינה

 תרבעה לע ססובמו ,ץו6שקתסה6 וא ק6זטז6שתתסח6 םשב רכומ

 ןויסינ .היזיולטה תועצמאב ןופלטב םיחחושמה לש םהיתונומת
 תוכורכה תולודגה תואצוהה םושמ רתי-תדהאל הכז אל הז

 התיה תידעלכה התרטמש ,הפינע תרוסמת-תשר תנקתהב

 ,חחושמה-תומד לש ההובג תוכיאב הדורב הנומת תרבעה

 1975 תנשב םקוה (צ6ש6413) יזוחב םינותנ-תרבעה תוריש

 יבחר לכב ותגהנה לע יטירבה ראודה לש תיבמופ העדוהב

 רושכְמה תמגדה יווילב האב וז העדוה .תדחואמה הכלממה

 וגוסמ ןושארה ,תורישה תסנכהל תינכת םוסרפו ותלעפהו

 ויה תינכתב .1979 תנשב תינופלטה גויחה תכרעמל ,םלועב

 ,היזיולטה-יטלקמ תיישעתו היצקינומוקלטה יתוריש םיברועמ

 הצחמל-םיכילומה תיישעת ןוגכ תּוולָנה תוישעתה םע דחי
 תורשפא דיתעב חתפל ךרוצ שי תינכתה יפל .עדימה תיישעתו

 לע עיפומה עדימה לש (118:6 00קע) בותכ קתוע תריציל

 רוטקסב תדחוימ תובישח לעב וניהש רבד -- עקרמה

 .ירחסמה

 םיינכט םיטביה
 שומישה לע ססובמ יזוחב םינותנ תרבעה לש ןויערה

 היזיולט-ירישכמ ףוריצב ,ןהירזבא :לכ לע תומייק תוכרעמב
 הגצהל שמשמ היזיולטה עקרמ .םימייקה ןופלטה ירישכמל
 .םינותנה לש תיתוזח

 טלפ-דבעמ

 -ו ה

 תרכוחמה ,םידילק 12 לש תכרעמ תשמשמ יונמה-תרקבל
 םייונמל תזכרַמה ךרד ותוא רשקמה ,ליגרה יונמה וק לא
 רישכמ הניה -- יונמה תניחבמ -- הדיחיה תפסותה .םירחא
 םידייוצמה ןופלטה יינמ .ולש ןופלטה וקל רבחתמה ןטק
 תרבח זכרמב אצמנה בשחמל רשקתהל םילוכי הז רישכמב

 .(רחא םוקמ לכב וא) םינופלטה
 :תגכ ,םיבר םיתוריש לבקל הייונמל תרשפאמ הטישה

 -תריסמ ,םינוש םימוחתב ףטוש עדימ ,תותליאשל תובושח
 םירחא םסיינוויכ-וד םיתורישו בשחמ-יתוריש ,ןתטילקו תועדוה

 .תידדה העפשה ילעב
 חנעפמה חותיפ וניה הטישה חותיפב תירקיע חתפמ-תייעב

 "תכרעמ לולכל בייח חנעפמה .תורחא תוכרעמל קשמימהו

 רשפאל ידכ ,ןורכיז ןכו טלפ-דבעמו טלק-דבעמ ,םידילק
 וא היסולטה עקרמ לע ביחכ-ינמיסו תורפס ,תויתוא תריצי
 תא ןה תרשמ חנעפמה .תספדמ לש תירשפאה התלעפהל
 ליכהל יושע ןוסחַאה-ןורכיז .םתטילק תא ןהו םינותנה רודיש
 .תכרעמה לש בשחמהמ לבקתמה עדימ לש םלש דומע
 תלהנה ידי-לע םיקפוסמה םימדומ תוליכמ תומיוסמ תוכרעמ

 .םיינופלטה םיתורישה
 שומיש ידיזלע רשפאתמ יונמל לוז חנעפמ לש ונונכת

 -םשרמ הארנ 1 רויצב .(1.51) בחר הדימ-הנקב הלילכ ילגעמב
 םינותנ טולקל לגוסמ חנעפמה .יונמל חנעפמ לש םינבלמ
 לש תוריהמב עדימ טולפלו היינשב תויבס 1200 לש תוריהמב

 ו
1 
| 

 ה וחההה קומה דו ]| / תחל
| 
| 
1 

 וקהמ | ו

 ד ה ךודיב / 6 | טלק-דבעמ

ְּ \ 

 ו
| 
1 

 תצק-קשמימ

 .יונמח חנעפמ לש םינבלמ-םטסרמ -- 1 רויצ



 עקומ לע עיפומ עדימח .דרטמ-יטומישל ט<ש8(62 ףוסמ -- 2 רויצ

 | .חיזיולטח

 8000 ליכהל יושע ןורכיזה .א5611 דוקב ,היינשב תויבס 5
 ודיקפת .דחא דומע לש ןכות ,רמולכ ,םינותנ לש תויבס
 ךות תכרעמל תוארוה תחילש אוה חנעפמה לש ירקיעה

 םינותנה תטילק ןכו ,תירמונ-אפלא םידילק-תספוקב שומיש
 עקרמ לע הנומחל םתכיפהו םנוסחא ,ןופלטה וקמ םילבקתמה

 לוכי היזיולטה טלקמ .(תוצירטמ-ללוחמ תרזעב) היזיולטה

 היזיולט ירודיש תטילקל :הלופכ הרטמל ,ןכ"םא ,שמשל
 לע עדימה הארנ 2 רויצב .וטש04184-ה תורישל ןכו םיליגר

 .היזיולטה עקרמ

11 

 תכירעל שמשל םג הלוכי תירמונ-אפלאה םידילקה תכרעמ
 םיבר םישומישלו תוכוכס תויטמיתמ תויעב ןורתפל ,תועדוה
 דע ןיטקהל ידכ טושפ סיסב לע היונב וז תכרעמ .םירחא
 12 .הב שמתשהל יונמה תכרדהכ ךרוצה תא םומינימל
 ינש תפסותב 9 דע 0-מ םירפסמה רובע םישמשמ םידילקה
 הרקב תולועפ 5 עצבל ןתינ םתועצמאב ,*"ו * | םינמיסה
 .(3 רויצ האר) הלעפהו תוחיאל

 ירפסמ דוקב יונמ לכ לש חנעפמה תנכות ,יוהיז ךרוצל
 דוק .הנעמ דוק -- עדימה תלבק לע רּושיא םג ןתונה ,םיאתמ
 חנעפמה לש תינורטקלאה תכרעמה ךותל תנכּותמ הנעמה
 .שרוד לכל הנעמכ 668ו87ה בשחמ ידי-לע רדושמ אוהו
 ידיזלע הנעמה-דוק טלקנ ,תכרעמל גייחמ יונמהש עגרב
 רובע םולשתה בושיח ןוגכ םייתלהנמ םיכרצל תאח בשחמ
 יונמה לא גייחל םירחא םייונמל םג רשפאמ הז דוק .תורישה
 דוקל ףיסוהל םג רשפא .ויפלכ תוהדזהל וא ותוהזלו םיוסמה

 תיארנ 4 רויצב .תוידוס-רתי תחטבאל םיפסונ םינמיסו תויתוא
 .תיטמיכס שוט. 08 תכרעמ

 יפוסמ לש םינוש םימגד רפסמ רבכ םימייק קושב
 -לעש ךכ םיננכותמ םיפוסמה .םיחנעפמו םיירהסמ

 תינכתל תיטמוטוא םירשקתמ םה דחא רותפכ תציחל ידי

 לוקטרה ךרד ,ןופלטה תזכרממ רזוח לילצ .תמיוסמ וטאוא
 עצובמ ללכ-ךרדב .תורשקתהה יכלש לע עידומ ,רישכמה לש
 -תספוקב םיאתמ רותפכ תציחל ידי-לע ינושארה רשקה

 ה

 .םידילקח 11 סיאו) ץעקומל תחתמ .עקרמת לע עיפומ עדימת -- 3 רויצ
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 םיבשחמ-יזכרמ לא
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 יונמח דויצ .תימוקמ ןופלט תשר

 יסופיט יתיב ףוסמ

 , / סירחא
 ו

/ 
 | , / | טינותנ-סיסב

 '- ןופלט-תוזכרממ , םיבטחמ-זכרמ / ירוביצ 2 1 ,
 ש ' | תויחא תוימוקמ ||, / 5

 'לאימ ל , תשיג-תדיחי
 יל ו
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 קוחרמ 2 6 ּ 2 דרק ₪ 1 - םידילק תכרעמ ]
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 7 ליגר רוביד
 קסע ףוסמ 2 / | % / |! | ןופלט תזכרמ !

 יסופיט , ז |
 \ , | ו ו |

1 | | 
 ס / תכיועת ןוסמ

 סידילק-תכועמ עדימח ןתונ לט סינותנ-סיטב
 תיטרפ הרבה לש

 תטלש

| 

 תכירע-ידילק

 ל
 .תיטמיכט ץא=6908 תכרעמ -- 4 רויצ

 רותפכה לע תינש םיצחול התע ;גויח לילצ עמשנ זאו םידילקה
 -ה תזכרְמ לש דקה תא תיטמוטוא חנעפמה גייחמ ואו
 ידי-לע תיִגענ היינפה .לוצלצ-לילצ עמשנו תירוזאה 1633
 הז בלשב .רנמל רזחומ ץרה 1300 לש לילצו תזכרַמה

 חנעפמה ךרד םינותנה-תרבעה תכרעמל יונמה-תנחת תרבחתמ
 .םלשומ תכרעמל יונמה לש רשקהו

 תכרעמל יונמה תורבחתה םע דיימ רדושמה ,הנעמה"דוק
 יונמה תא ךֶרבל ידכ שמשמ ,תזכרֶמה לש בשחמה ךרד
 םירז ידי-לע שומיש ינפמ יונמה תא חיטבמ םגו םולש-תכרבב
 .ונובשח לעו ולש וקב

 ללגב התמיתסו תשרה-תסמעהו רתי"תופיפצ עונמל תנמ-לע
 תירקיעה עדימה-תעונת תא ןנכתל שי -- תורישב שומישה
 תורישש הדבועב בשחתהב תאזו ,עובש-יפוסלו הלילה-תועשל
 הוהמ אוהו הליגרה םינופלטה תשר לש "הבג לע בכור" הז
 .תכרעמל "תפסות" ןיעכ

 -- תוליגרה ןופלטה"תוזכרְמב ומקומי/ /16₪68ו8-ה יבשחמ
 ךרוצה-תעשב תויביטנרטלא םיכרדב שומיש רשפאיש רבד
 תזכרֶמ לכ דיוצת הליחתכלמ .תכרעמה-תונימאל ףיסוי םגו
 לכל השיג םע ,קספה-אלל ולעפיש םיבשחמ ינשב 8
 ,אמגודל ,656-4080 םגדמ בשחמ .םיימוקמה ןופלטה ייונמ
 לש םיקסיד 4 תועצמאב תויבס ןוילימ 280 לש ןוסחַא רשפאי
 1000-כל ךרע-תווש ןניה תויבס ןוילימ) תויבס ןוילימ 0
 ירוזא זכרמל רבחתת תימוקמ 60818 תזכרֶמ .(עדימ-ידומע

 -גותימ תשר תרזעב ,רתוי םיהובג םיגרדב תכרעמל רבחתי הזו

 "הקינורטקלאו רשק" םג האר) (?8סאש.5שוזטתוחע) תונמ
 לע הרקבה .(272 'מע (165) 9 ןויליגו 248 'מע (164) 8 ןויליג
 .רתוי וא דחא חוקיפ זכרמ י"ע השעית תשרה לכ

 וא תירוזא /ו08<6וַג תכרעמ לש םשרמ הארנ 5 רויצכ
 .תיצרא-ללכ

 ףסונ חותיפל תויורשפא
 תלהנהב וקלחב ורוקמ 6ש68ו8-ה תטישב רבעויש עדימה

 עדימה-יקפסמ םלוא ,ראודה-יתוריש רתיו ןופלטה-יתוריש
 ,הארוהו ךוניח-תודסומ ,תוירחסמ תורבח ויהי  םיירקיעה
 ,תונשל תורשפא םג היהת הלא לכל .דועו הלשממ-ידרשמ
 ונקתויש םיפוסמ ךרד םהלש עדימה תא ןכדעל וא ףיסוהל
 םיאצמנ חותיפב .ןופלטה-יתוריש תלהנה ידי-לע םידרשמב
 תוספדמ ןוגכ םייונמה-תַחוְורל םיזןלתמ םיחוריש םויכ
 תורשפא .ריינ לע בותכ ךמסמכ עדימה-תרימש תורשפאמה
 "ינורטקלא ראוד" ןיעכ עדימה תסנכה איה חותיפל תפסונ
 תורשפא םג תמייק .םירחאו תורישה לש םייונמ רובע
 וחריסמו וחרימש ,ותספדה ךות יונמל יונממ עדימ תרבעהל
 .רודשה תעשכ אצמנ וניא יונמהש הדימב רתוי רחואמ
 לש הריסמו העמשהל תטלקומ הטסק תרוצב לולכש םג אצמוה
 הז לולכשב .יתפוקת וא יארקא סיסב לע תולודג עדימ-תויומכ
 "ינורטקלא ןותע" לש רואל ותאצוה ךרוצל שמתשהל ןחינ
 ,הלילד תשרב העונתה סהב ןמז-יקרפ לוצינ ךות

 תוכרעממ ילרגטניא קלחכ הננכות %6ש08ז87ה תטיש
 בלתשהל הטישה לכות דיתעבש ךכ ,תוידיתע תובכרומ



 םינופלט תוכרמ | | 750.2
 תימוקמ ז

 .תיצרא-ללכ וא תירוזא ץשש440ג תכועמ לש סשרמ -- 5 רויצ

 ,תפלטה תועצמאב תיטמוטוא היינק ןוגכ םיפסונ םיתורישב
 םימוד םיתוריש וא ,יארשא-יסיטרכב חשענ םולשתהשכ

 תוריהמב עדימה תרבעה לש השירדב דומעל תנמ-לע .םירחא

 ;תכרעמה לש תרוסמתה תוריהמ תא לידגהלו שיחהל שי - =
 ןנכותי ףסונ לולכש לכש ןורקיעה לע רומשל שי תאז-םע-דחי
 .םייקה דויצה םע קודה רשקב

 תופידעב הכזי רשא ,תכרעמה לש רתויב בושח רופיש
 תותיב-אפלאל םיאתתש תפתושמ הפש תאיצמ אוה חותיפב

 "ה תטישב שומיש רשפאל תנמ-לע ,תונושה תופשה לש
 היהי ןתינ דיתעבש םיאכנמ .ולוכ םלועה-יבחרב 8

 תוצראב םג עדימ-יזכרמ תועצמאב עדימ-יתורישל עיגהל
 השענ רבדהש יפכ תוליעי לש הדימ התואב ,תוקוחרו תורז

 .םיימוקמ עדימ"ירגאמב
 -רוחשב היזיולטב ןה /668ו87-ה תטישל שמתשהל ןתינ

 שומישה .םירישכמב םילק םייוניש רחאל ,עבצב ןהו ןבל
 תורטמלש דועב םייתיב םירישכמב רקיעב השעיי עבצב
 םינטק םיעקרמ ילעב םירישכמ רקיעב ושמשי תוירחסמ

 בקע תאח ,תוירמונ-אפלא םידילק תוכרעמ םע ןבל-רוחשב
 .הלא םירישכמ לש רתוי ךומנה םריחמ

 דיתעבו םויכ חטישח םושיי

 ינש רוד לע רבכ עיבצמ 5גמו 2ע64/08 הטישה איצממ
 ./וסש6818 1117ו 660418 11 ונוכיש ישילשו

 ,הקינורטקלאה חטשב תוקסע הפיקמ 6080 1[ תטיש
 הרושב הביתכ-ינמיס 40-ב שומיש ךות ישיא ראוד תרבָעה

 .2ז636| תורישמ רתוי 40 דע 30 יפ הניהש הרבעה-תוריהמו
 אוה התוא ,תכרעמה בשחמ תנכות תא שכר ידנלוהה ראודה

 םייונמ-תוצובקל םגו יללכ שומישל הנירמה-יבחרב ןיקתמ
 -תשביב וגוסמ ןושארה היהי הז תוריש .יטרפה םשומישל
 ידנלוהה ראודה לש םיבשחמה תא רכחמה ,רישי וק .הפוריא
 לש םייונמל רשפאי ,1.צ.5. רואל האצוהה תרבח לש בשחמל
 .םהיניב תידדה עדימ-תפלחה תוכרעמה יחש

 -תרבעה יטירבה ראודה ידי-לע המגדוה גנוק-גנוהב
 ןויצל תוגיגחה תרגסמב 66818 תכרעמ תועצמאב םינותנ
 יכרוצל דחוימב םאתוה דויצה .ינוילימה ןופלטה וק תנקתה
 תשר םע הטישה לש בוליש רשפאמ אוהו גנוקזגנוה
 "חיש-וד"ה תטיש תא דחוימב ןייצל שי .תימוקמה היזיולטה
 -אפלא םידילק תכרעמ תועצמאב היזיולט-ירישכמ ינש ןיב
 ןייול לש קיפא שמיש דחא ביתנכ .יטירבה בשחמהו םיירמונ

 .סונייקואבש ימי"תתה לבכב רבע ינשה ביתגהו
 םעפב םילשוריב ונלצא םג המגדוה 696888 תטיש

 .1978 תנשב הנושארה
 םשב תרכומה תיאמצע יזוח-ינותנ תרבעה תכרעמ םיתפרצל

 לולכש ןוויכב ויה םיחפרצה לש חותיפה-יצמאמ בור .דווגח
 תותיב-אפלאכו תונוש תופשב (םוצק1גע) הגוצתה-יעצמא
 . .תונוש

 דיחי יונישב תיטירבה קז696| תטישל המוד הטיש םינפיל
 רחוי הלודג הרבעה-תוריהמב תשמתשמ תינפיה הטישהש
 .תוינפי תויתוא תרבעהל תוריהמה תא םיאתהל תנמ-לע תאח

 החתיפו יטירבה ראודהמ 66808 תנכות השכר הינמרג
 .קז6416]-ל המוד תכרעמ איה ףא
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 1/א<6גוג-ח עקרמ לע עיפומה עדימ -- 6 רויצ

 .תיישעתה לע עדימ :ןימימ

 .ךונית לע עדימ :לאמשמ

 תעדל אוהש ןורתפ העיצמ ,/ו0606א תארקנה ,תידנק הטיש

 לע הנומתה ביט תניחבמ דוזגח"ו 21636-מ רתוי בוט םידנקה
 התמאתה"תויורשפאו תכרעמה תושימג תניחבמ ,עקרמה
 תולקה ללגב ןכו ,םינוש עדימ-יסיסבמ םינותנ-תטילקל
 .םיפסונ םייונמ תטילקל הביחרהל ןתינ הב תיסחיה

 םוכיס
 רשק רשפאל אוה ל"נה תוטישה לכב רתזיב בושח דעי

 יזכרמה בשחמה ךרד רכעמ אלל תונושה תונחתה ןיב רישי
 ,יתוזח-יפרג עדימ םהיניב ףילחהל ולכוי תכרעמה ייונמ
 וא ינופלט וקב רבעוי עדימה .(דסחו) םילילצ-עדימו םיטסקט

 תועצמאב וא ,וז הרטמל המאתוהש םילבכב היזיולט תשרב

 .יטפוא ביס

 רפסמב הבר הדימב היולת \6ש8(08-ב תרוסמתה תחלצה

 ןחמ תרומת שרדייש ריחמב ןיפיקעב ךכו הב םישמחשמה

 יפכ עדימה יפלכ סחיה תא הנשת הטישהש יופצ .תורישה

 .קחרמה יפלכ סחיה תא תינוכמה התנישש

 :הלאשה תא לאש ,הפוריאב עודי יאנותע ,8. 1. ָפפשו

 איה -- /6ש608187ה -- יזוחב םינותנה-תרבעה תטיש םאה"

 ןויצל יוארה חותיפה תא הוהמ איה םאהו רודה-תאצמה

 "?ןופלטה תאצמה זאמ תינומהה תרושקתה-הדשב

 ...םינורתפ דיתעל

 :רמאמל תורוקמה

 6) 'ך660|6סהוחוט הא לע 01668(: - ₪. 2. 8חַאִתַת -

 [הו6|ססחו 77, םאקספוטסת :006601ת88

 7) יך60\6תוהטהוסהטסתפ 8ת םססהסהווס 6ע6|!סקחו6ת() -

 קסוומתט<א 3ח0 08

 ---  'דזה5תוו5פ0סה 5ע5ז6חופ [סז 00חוחטתנס80025 )8

 . 1,400:810765*, 1ך6|6קתסח6

 9) 'אסש 2318 גה [ה!סהההססה 5ץ5פסחו סז

 (0סחוחו6ז04| 186 1087 -- 60. [. 0508 -

 ך6!6קתסהץ , 1870 20,

 ן0) 'דח6 ץו6ש08[ג 6שס|טטסת --  58חן] 060108 800 תשא

 אוה|וא -- 4550618154 2₪51ה655 77655, 1 0ת6סמ 0.

 11) 'צוטש0ה[8 3ה6 [ה6 [ה[סזהאםסה 386 -- 1060:7 84

 קזגסזוס6 --  /\. 5%0%65 -- 67%. 60 חוקטשז \סה8 ((2.8.)

.0 

 1) יד6 166ת81ו68| 5:66 0[ ו6ש8[08 - )₪050 .0.2 - 

 ך6|6קחסתְץ , טו 10, ,9.

 2) יאסזסאס וזה קז67(65 - ₪. 2. 8השת - 6%

 ךט|66סחוחוטתו681:0ח5 .1סטזחה|, 5טחוחושטז 1978. \ס\. 0

 אז.

 3) יד6 (00סחוותש 376 0[ %ו608%8 - 388806 1 .3 - 

 ך6!6קתסתְש . (020 2, 4

 4) י\צוס6(60א -- 176 [10ח6-0זסשה 68ה8008גח 8

 5צפ\6חו --  0 חותוטהוסה(!סח5 [תו6זח8(וסחה| %0|. 5

.8 | 

 5) יעטוסה \/תוז66 קטפ|!5תסז5 [0 1גטתסה םטזסק6'פ וז

 קזוצה(6 | \%וסט8[08 | 5670066 -  0 ו

 1ה(6זחה[וסחַה| 0[. 6. 9.



 ןיב תרושקתל רתויב םיבושחה םיעצמאה דחאכ ''בתכ''ה תא רידגהל לבוקמ

 סלוא ,םייסיפ םיעצמא בורל םישורד םדאל-םדאמ בותכה תרבעהל .םדאה-ינב
 רתוי הריהמו הלוז תויהל היושע םייסיפ םיעצמאב אלש בותכ עדימ תרבעה

 .ריינ יבג-לע ותרבעהמ

 :םינפוא ינשב הז רבד םשייל ןתינ
 ,םיילמשח תותואל ריינה לע בותכה עדימה תרמה ידי"לע =

 הרוצב ינשה הצקב םיטלקנהו דחאה הצקב םירדושמה
 .ורדוש הב תירוקמה

 (והשלכ יסיפ ךוָותב שומיש אלל) בותכה תכיפה ידיזלע =
 תגצומ איהשכ תטלקנהו ,דחאה הצקב תרדושמה הנומתל
 .ינשה הצקב עקרמ לע
 רשאכ ,תוטישה יתש לש םינוש םיפוריצ םימייקש רורב

 .םיינרטקלא םיעצמאב עדימה-תרבעה תישענ הרקמ לכב
 ךלוה ןיינע םויכ םילגמ םלועה יקלח לכב תרושקת-ידרשמ
 תרשפאמ תינורטקלאה תרוסמתה .ינורטקלא ראודב רבוגו
 ףוסיאה ללוכ) ךילהתה לכ תא תיטמוטוא הרוצב עצבל
 טעמל (הנממ האיציבו תכרעמל הסינכב הנווכההו תוחוקלהמ
 .תיפוסה הריסמה

 "ראוד"ה תריסמ ,תורישה תלעפהל םינושארה םיבלשב
 םיינורטקלא םיפוסמ ילעב תוחוקלל קר תיטמוטוא היהת
 רסמיי ,םיפוסמ ילעב םניאש תוחוקלל ;םהידרשמב םינקתומה
 תרוסמתהש ןייצל שי .הנשיה תלבוקמה הרוצב ראודה

 המיאתמ הניאו םיבתכמל קרו-ךא המיאתמ תינורטקלאה

 וניאש רחא עדימ לכ וא ,םימוליצ ,תוריוצמ תויולג תרבעהל

 .בותכ

 תינכט טבמ-תדוקנמ ינורטקלאה ראודה
 תרוסמת תורשפאמה תוטיש יתש תומייק תינורקע

 :םיבתכמ לש תינורטקלא
 :רבדהש יפכ) תורפסו תויתוא לש םידדוקמ תותוא תרוצב =

 .(סקלטב לבוקמ
 (הלימיסקפב ומכ) הדוקנ-רחא-הדוקנ לש הרית ידידלע =

 הנטק וא הלָדג תודוקנה תופיפצ) יִּפּוקְלָט לש תרוסמתל

 .(הנומתב םינווגל םאתהב
 תורפסו תויתוא לש םידדוקמ תותוא תועצמאב תרוסמתה

 תותואה רפסמ .םיירחסמ םיבתכמ תרבעהל תולבוקמ
 ,םירויצ ריבעהל תורשפא ןיא ןכל ,לבגומ םידדוקמה
 אלמ ףד .תירוקמה םתרוצב די-יכתכ וא תומיתח ,תומרגאיד
 תא טשפמה רבד ,תויבס 15,000-כ ליכמ וז הטישב דחא
 -אפלאה רודישה תטישב עדימה תרבעהו ,רמוחה תנסחא
 תטישב ותרבעה רשאמ ןמז תוחפ הברה תחקול תירמונ
 לכ ןיא הלימיסקפה תטישב יכ שיגדהל שי .הלימיסקפה
 ןחינו םינמיסה תרבעה לע ,תירפסמ אלו תיתרוצ אל ,הלבגה
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 הריקס -- 'יינורטקלא ראודיי

 : לש הנורסח םלוא ,תומרגאידו םירויצ ,די-יבתכ םג ריבעהל
 דחא ףד תרבעהל -- עדימה לש המוצעה תומכה אוה הטישה
 ןתינ ,וז המוצע תומכ םצמצל ידכ !תויבס ןוילימ תוצוחנ
 .ףדל תויבס 200,000-ל דע (864טח63ח0ע) תוריתיב שמתשהל

 בוט ןורתפ הלימיסקפה תטיש תנתונ ,וז הלבגמ ףא-לע
 .םיירוביצ תודסומל וא םייטרפ םישמתשמל עדימ תרבעהל

 תיברעמה הינמרגב השענש םיבתכמ-תרובעת חותינב
 השולשב ראוד לש תינורטקלא תרוסמת גיהנהל ןתינש ררבתה
 :םיבלש

 םיירחסמ םיפוג ןיב םיבתכמ תפלחה עצובת ןושארה בלשב =<
 .םיינורטקלא םיפוסמ םדיבש

 םניאש ראודה-ילבקמ םג תכרעמב וללכיי ינשה בלשב =

 .םייטרפ םיפוסמ ילעב
 -תובית" ןיעמ) םיירוביצ םיפוסמ ונקתוי ןורחאה בלשב =

 -ידרשמב ,ראודה-יתבב בחרה להקל (תוינורטקלא "ראוד
 תברקב ,תבכר-תונחתב ,םיירוביצ םיניינכב ,הלשממה
 .(1 רויצ האר) 'וכו םיירוביצ םינופלט
 לש (52%) דוביעו ןוסחַא תדיחיב ףוסמל ורבוחי הלא לכ

 -תועשב) םיבתכמה ורגושי םשמו ,תימוקמה םינופלטה תזכרמ

 ,תופסונ דוביעו ןוסחַא תודיחי תועצמאב םדועייל (הלילה

 םייונמה לש םיפוסמל תורישי וא ראודה-יתבל םתוא וריבעיש

 םיפוסמ ילעב םירחא םייונמ וא תולודג ראוד תויומכ ילעב)

 ןיאש תועשב ןופלטה יוק תא לצנל ןתינ וז ךרדב .(םייטרפ

 םיוקהשכ ,תורחא תועשב רתי"סמוע עונמלו ,סמוע םהילע

 םויה תועשב םג השעית םיפוחד םיבתכמ תרבעה .םיסופת

 .(הרקמו הרקמ לכל םאתהב ,רתוי הוכג םולשת תרומת)

 תורשפא-ללכמ איצומ וניא ינורטקלאה תורישה ,רומאכ

 .לוז ףוסמ לעב יטרפ יונמל תורישי םיבתכמ תרבעה

 ראודה-תרכעה ךילהת תא ראתמה םשרמ הארנ 2 רויצב

 ןוסחאה תדיחי .תוימוקמ תוזכרמ תועצמאב ינורטקלאה

 םידיקפתה תא עצבת תימוקמה תזכרמב (570) דוביעהו

 :םיאבה
 .טָלְקה תדיחימ תבותכהו דעיה תלבק =
 ונוסחאו ותכירע ,טלקה תדיחימ בתכמה ןכות תלבק .

 -לע ,ףתושמ דעי ילעב םיבתכמ םיפסאנ ןוסחאה ךילהתב)
 .(רשקה תגשה רחאל -- דחא בותינב דחי םריבעהל תנמ

 תלבק ,ליבקמבו ,דעיה יפוסמל םיבתכמה ןכוח תרבעה *
 , | .ןוסחאה-תדיחי יולימל דע םיפוסמה םתואמ םיבתכמ
 ,תוירלודומ תודיחי רפסממ וא תחא הדיחימ בכרומ ףוסמה



 שומישל תינווטקלא "ראוד-תבית" -- 1 רויצ

 .בחרה להקה

 תדיחי

 דוביעו ןוסחא
 טלפ ינקתה

 ה  ן]
3 

1 
 (י-=כ

 ירחסמ שמתשמ

 ראוד-דרשמ

 תינדי הקולח

2% 0% 
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 -תדיחי ,דבעמ הליכמ תירלודומ הדיחי .העונתה חפנב תולתכ
 הרבעה-דויצו תורחא תוכרעמל םואיתו רשקל הדיחי ,ןוסחא
 6000-כ הנשרדית תיברעמה הינמרגלש אוה ןדמואה)
 .(דוביעו ןוסחא תודיחי

 םיאבה םידיקפתה תא ועצבי ראודה-יתב לש טלפה ינקתה
 :ראודה תרבעה ךרוצל
 .םירושק םה םהילא םיפוסמהמ םיבתכמה ןכות תלבק *
 וא - תטישב) ריינ לע ןכותה תקתעה *

 םינמיסל םירפסמו תותוא ללוחמ תרזעב ןכותה םוגרת
 .םידדוקמ

 :.םתריגסו םיבתכמה לש יטמוטוא לופיק =
 ,ךפיהלו דוביעהו ןוסחאה תדיחיל ףוסמהמ בתכמה תרבעהל
 5007ל דע) הלודג הרבעה"תוריהמ ילעב םירישכמב םישמתשמ
 שומישל םיפוסמב תינויח תוריהמ -- היינשל תויבס"וליק
 ילעב םירישכמב וא (הנתמהה-ןמז תא רצקל תנמ-לע ירוביצ
 ןיב הרובעתב .(היינשל תויבס-וליק 2.4 לש) הליגר תוריהמ
 לש תוריהמה תא רובעל ןיא דוביעהו ןוסחאה תודיחי יפוסמ
 .היינשל תויבס-וליק 8

 תיברעמה הינמרג לש התשיג תא ונראית ןאכ דע
 םא .תורחא תושיג םג תומייק םלוא ,ינורטקלא ראוד תכרעמל
 ריעהמ י/3ח%66 תצובק) תירבה-תוצרא תא ,אמגודל ,חקינ
 ראודש איה םש תחוורה הפקשהה ירה ('גירבמייק
 םינמיס לע וא די-בתכ לע ססבתהל חרכהב בייח אל ינורטקלא

 תדיחי

 דוביעו ןוסחא

₪ 
 הרובעת

 ןוסלט את תימוקמ

 טלק ינקתה

 ראוד-דרשמ

 .תוימוקמ תוזכרמ תועצמאב ינורטקלאה ואודה תרבעה ךילהת -- 2 רויצ



 ם|6שסתס תרבח | ;םירפסמו תויתוא לש | םירחא
 חותיפב הלחה (ססקט ,סא לא דמ) ( סו חוט חוסה 5

 תביתכ לע תססובמ הניאש ,ראוד תרבעהל תילולימ הטיש

 .תרחא תיפרג הטיש לכ לע וא ,ותספדהו רבעומה עדימה
 ,תינורטקלא תרוסמת לש תורחא תוטיש םג תואצמנ חותיפב
 םילילמת-דוביעל םיבשחמ לע תססובמה עדימ-תרבעה ןוגכ

 .דועו

 םוכיס
 אלו שמתשמה לש וטבמ-תדוקנ תא רקיעב ןאכ ונגצה

 תוקינכטהו ןמצע תוטישה אשונב רובידה תא ונבחרה
 -ורקימ ןוגכ) תושדח תויגולוכטש קפס ןיא .שומישבש
 תרוסמת ןוגכ) תושידח תרוסמת-תוקינכטו (םירוססורפ
 ראודה יתוריש לע םג רכינ ןפואב הנעפשת (תונמה-תטישב
 םג ררועי ינורטקלא ראודל רבעמהש םג רורב .ינורטקלאה
 רשק" םג האר) ןאכ ןהב ונעגנ אלש תוילכלכו תויתרבח תויעב
 רמאמב 322--321 'מע (10)178 'סמ "הקינורטקלאו
 .("ריינדללא"ה תכפהמ"

17 

 'גרברדל .'ג 1958 תנשל לכוניסרפ ןתח
 -- תרושקת לש השדח הרוצ הדלונש הארנ"
 הרבעה איה וז תרושקת-תרוצמ בושה קלחו ,"םטָקזגה"
 ןץיב ידדהה רשקה לע לקהל האבש ,ראוד לש תינורטקלא
 ןהו םוקמה תניחבמ ןה הז ןדיעב םידרפומה ,םישמתשמה
 0 ."ןמזה תניחבמ

 :רמאמל תורוקמה

 (1) **כוקוזה| סהותוטהוסהטםסה 3ח6 (ת6 (2006ט61 0[ ו:
 הש ןצסוע 1106767" -- 1. 1606:06ז8ַ -- 1006600085 ס[

 זה6 [םםש, אס. 8%

 (2) "ם!6ס!זסתו6 181: (20חוחוטחו04(ו0ח5 0[ 100 חסש" -

 \/. זהסהזסז -- 6!16קהסהַע. א(הזסה 12. 9.

 (3) *\/הה| |85 !6ס[זסהוס %[8||?" -- [[סש8הז0 /\ה06750ה -

 ך60!6סחוחוטחו68זוסח5. 01. 12, אס. 8%.

 (4) 'ך6!6ססהו [צ6שפ5" -- 088808 -- 600!16חוחוטה68[ו0ח5,

 סו. 12. א1גע 1978. קגַפ6 8.
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 הנייהת תוימוקמ תרושקת תותשרד

 ידיתעה דרשמב יזכרמ ביכרמ

 .תרושקתה דרשמב תסדנהמ הניה רמאמה תרבחמ

 - תוימוקמ תדושקת תותשר ןהמ הליחת רידננ

 תוכיישה לבגומ קחרמל תרושקת תוכרעמ :מ'"'תד

 םירבוחמה םיפוסמל תורשפאמו דדוב ןוגריאל

 לכ תא תללוכ וז הרדגה .הזל הז רשקתהל תשרל

 שו תשרה תודוטקטיכרא לכ ,הדובעתה תודוצ

 .תשרב םיפוסמה לש יללכ הלועפ ףות

 תופצל ןתינ םימיאתמ םינקתל עיגנ רשאכ

 הקפסא לש םיחנומב ןה,רבגת אשונב תוליעפהש

 .תלעות תקפהו שומיש לש םיחנומב ןהו
 השדח אסריג לש העפוהל םידע ונא םוי לכב טעמכ

 לש קשמימ רשפאל םידרומאה םירצומ וא תשר לש

 ,רבד לש ותימאל .רחא רבד לכ םע רבד לכ

 תונקתהו התישארב קר איה מ"תרה תוצצופתה

 תומוקמב דבלב הגוצת תורטמל תועצובמ תובר

 .םייתרקוי

 וניה םידרשמב מ"תר תנקתהל ילכלכה ןועיטה

 תא םימיוחסמ םירקמב גציימ הז רזגמ .בושח

 .םיקסעב רתויב תוהובגה תועובקה תואצוהה .

 -חיא ,ןוגריא - דרשמה לש תויסיסבה תויוליעפה

 תויטירק ןה - עדימ תצפהו תיקסע תוליעפ ,ןוס

 ,םיפוסמ ,םיישיא םיבשחמ .ותוליעפ תחלצהל

 קויתל תוינורטקלא תוכרעמו םילילמת ידבעמ

 בחרנ שומישב םיאצמנ הלא לכ ,םיצבק ןוסהיאו

 הניחבמ ןובנ הז ןיא ,הדקמ לכב .םויה לש דרשמב

 ,םינקתימה יגוס לכב דבוע לכ דייצל תילכלכ

 ןמזלו םיקרפל קר דויצב שמתשי טרפ לכש רחאמ

 מ"תרה תועצמאב םיבאשמ תקולח .דבלב רצק

 וקלח תא םרות מ"תרה .וז היעבל ןורתפ תקפסמ

 תרושקת ,םויכ םירקמה תיברמב .עדימ תצפהב םג

 "םיחילש י''ע תצפומ ןיידע תילוק יתלב

 " בושחימל הנושארבו שארב סחייתמ מי'תרש םגה
 ,היישעתה תורשב םג החלצהב םשוי אוה ,ידדשמ

 .המודכו ךוניח תודסומ ,םילוח יתב

 תותשר לש תורוצ
 - תשרב םייסיסב הרמוח יביכרמ השולש םנשי"

 הנחת ןיב קשמימו ,הרקב ןונגנמ ,דודיש יעצמא
 : / .תשרל

 תמוצ םשב םיעודי תשרל הלש קשמימהו הנחתה

 הלאה םיתמצה ןיב רושיקה לש תינבת (אסספ)

 תורוצ שולש שי .אסדוצסהא דספס( 06+ תארקנ

 .וקו תעבט ,בכוכ :תוירקיע תותשר

0 

 תותשר לש תורוצ :1 טוטרש

 -מצה ןיב םירישי םירוביחמ תבכרומ בכוכ תשר

 תרושקתה לכ רשאכ ,יזכרמה תמוצל םינושה םית

 .יזכרמה תמוצה ךרד תבתונמ |

 האלולב םיתמצה לכ תא תרשוק תעבט תשר -

 -טס דחו תילגעמ איה תרודשתה .הרוגס הדיחא

 ליעפ דיקפת אלממ תמוצ לכ ללכ ךרדב .תיר

 .רחא ןכשל התרבעהו דחא ןכשמ תרודשת תלבקב

 ןולשכל ללכ ךרדב םרוג והשלכ תמוצ לש ןולשכ

 " .הלְוכ תשרה

 דוד דיחא תרושקת לולסמ תקפסמ וקה תשר

 עגרב רובעל הלוכי תחא תרודשת קר רשאכ ,ינוויב

 .ןותנ

 .תוברועמ תותשר שי הלא תויסיסב תורוצל ףסונ -

 תומייק .הרקב ןקתהב םג ךרוצ שי תשרה תלעפהל

 -רדס הרקב :תויסיסב הרקב תויגטרטסא שולש

 !א5588-) העובקו הדומצ ,(550ט5אזוו) תית
 .(ססאדיאזוסא) תיתורחתו ,(זוסא

 טילחהל תוירחאה תלטומ תשרה יננכתמ לע

 ךרוצ ףא ונשי .הרקבה תייגטרטסא לעו התרוצלע

 תרושקתה עצבתת ובש ספה בחור לע טילחהל

 84558080 08) רצ וא בחר ספ - מ"תרב

 .םילבכה יגוס לע טילחהל ןכו ,(8803084א0
 ,ילאיסקאוקלבכ :םיירקיע לבכ יגוס השולש שי

 דש/ופדפס) םירוזש םילבכ תוגוזו םייטפוא םיביס

 וידרב םיתיעל םישמתשמש ןייצל שי) .(5

 בשחתהל שי םיאתמה ןורתפה תריחב ןמזב .(ז.או.

 .המודכו תונמיהמ,תוריהמ ,ריחמב

 .ידרשמ ןוכימל ודד תשיג תא םיגדמ 3 טוטרש

 תרושקת תויורשפא קפסל וננכות םייימתר רפסמ

 .עדימ + לוק תונכל ןתינ םהמ קלח) לוק תבלושמ



 וז| |! 1

 םייפסכ םיכרעב מ"תר תונקתה תיזחת :2 טוטרש

 .םילבכיגוט י''פע 1982-1990 םינשב

 רוציל איה ידרשמ ןוכימל ודד תשיג :3 טוטרש
 ואתסהאוגדוסא"כ עודי ןורקעה .םגדומכ םיקשמימ
 דמה אפי6 דפסואסו 06

 עדימ םע לוק בוליש
 וא ,עדימ םע לוק בולישל וננכותש םי'ימתר שי

 .לוק םע עדימ לש קשמימ םירשפאמ תוחפל

 וא וז הטישב תידעלב םילעופ םירחא םי'ימתר

 המכ דע הלאשה תא הלעמ הז םיניינע בצמ .תרחא

 הארג ו'ידיתעה דרשמ''ב לוקל תובישח היהת

 תוימינפ תורטמל תוינורטקלא תילוק תרושקתש

 ,תיסיסב השירד תווהל ךישמת דרשמב תוינוציחו

 .תונוש תורוצ ךכל הנחתופתש ףא

 -דומתמה ,ו/גא6אפד וא קו גאפד-כ תותשר שי

 ונקוה רבכש תונוכת תרזעב לוקל השירדה םע תוד

 תשר .םיידיתע םיחותיפל המאתה וא ,תוכרעמל

 תיסחי תולקב הבסהל תנתינ ,6דה6חאפד ,תרחא

 איה תיזכרמה הלאשה .תילוק הדובעת םג תאשל

 .עדימו לוק בלשל ישומיש הז םאהו ץוחנ םאה

 תוולל לגוסמה ףוסמל אמגוד ןתונ 4 טוטרש
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 ןשי -
 ,תילכלכ הניחבמ ,ןובנ הז ןיא
 ,דויצה יגוס לכב דבוע לכ דייצל
 גוס לכב שמתשי טרפ לכש רחאמ
 רצק ןמזל קרו םיקרפל קר דויצ
 תרזעב םיבאשמ תקולח .דבלב
 .וז היעב תרתופ מ'"'תר

 .םיילוק םיעצמאב ךמסמ שרפלו

 תותשר תונווחאה םייתנשבש ךכמ האצותכ

 ןניא ןהמ קלח ,קושב ועיפוה תובר תוימוקמ

 רשוק אוהו ןיינבב ןקתומ מ"תר רשאכ .תומאות

 ,םירחא תרושקת ירזיבא וא םיבשחמ ,םיפוסמ

 םע דויצו תוכרעמ ףיסוהל היהי רשפאש ינויח

 םידיחא םינקתש הביסה וז .םייקה דויצל תומיאת

 םוחתב תויהל תבייח מ"תרה תריהב .םיינויח םה

 ינפמ ,ךכב םיניבמה םייארחא םישנא לש םתוכמס

 םוחתל תכרעמה תא ליבגת הנוכנ יתלב הריחבש

 .הקדצה לכ אלל ,דויצ לש רצ

 םינקתו תושירד

 :םיאבה םירבדה תא רשפאל הכירצ תימוקמ תשר

 ךמסמ שרפלו.תוולל לגוסמ ףוסמה .4 טוטרש

 םיילוק םיעצמאב
 תר.

 תשרל דחא קפסמ רתוי לש דויצ רוביח .]

 .תדדוב תימוקמ

 וא תוהז תוימוקמ תותשר 2 ןיב םיקשמימ .2

 .תוהז ןניאש הלאכ "

 רשפאל ידכב ,בחר חטשל תותשרל קשמימ .3

 .תויפרגואג תולבגמ אלל תרושקת

 רשפאל ידכב ,תותשר לוהינ יבאשמל קשמימ .4

 תלועפ לע םייחרכה םייטסיטטס םינותנ תלבק

 .תשרה

 :םיאבה םירבדל םיצוחנ םידיחאה םינקתה

 .תוימוקמ תותשרל הרמוח יקשמימ .]

 .תוימוקמ תותשרל הנכות יקשמימ .2

 .בחר חטש לש תותשרל הסיגכ .3

 .תודחא תוימוקמ תותשרל תוסינכ .4

 .תותשר לוהינל םיקשמימ .5

 המדקתה תוימוקמ תותשר לש הניקתה תוליעפ

 -צות המכו תונורחאה םייתנשב יתועמשמ ןפואב

 הניקתה תולועפ תיברמ .וגשוה רבכ תוישעמ תוא

 .םיידיתע םייונישל תומיאת תגשהל תונווכמ םויכ

 רסב תוסחייתה לדומב שומישה ךרד השענ רבדה

 םיחטשה ןיב םירורב הדרפה יוק חתומה תיס

 הז תוסחייתה לדומ .הניקתה תוליעפ לש םינושה

 סקפא 5צ5דפא| ואדמח6ס0אאפ6דוסא (05ו) ארקנ

 תרושקת לש םיבר םינרצי י''ע ךמתינו םכסומ אוהו

 הניקתה ןוגריא י"ע ןכוה 05ו-ה לדומ .םיבשחמו

 ואדשחאגדוסאגו 5ד23אס3805 (!50) ימואלניבה

 -צקנופה תא קלחמ 05ו-ה לדומ .0א6אולגדוסא

 תרושקתה דויצ י''ע תועצובמה תוינגומוהה תוי

 שולש .תומר 7 ןב יכרריה הנבמ ךותל ,הנושה

 ןניינע ,07 דע 5) לדומה לש רתויב תוהובגה תומרה

 רוציל ,תרושקתה תא ליעפהל שמתשמל רשפאל

 תומרה עברא .היתואצות תא לצנלו קשמימ התוא

 הרובעתה יעצמא תא תוקפסמ (4 דע 1) תוכומנה

 םילבכ תרובעת לש תונוש תוטיש .תשרה ךותב

 שומיש ךות דיחא בלושמ קשמימל תודחואמ

 - ₪016 - לע םיססובמה םילהנו םילוקוטורפב

 -טסב םילולכה ,בחר חטשל תשר לש םילוקוטורפ

 .>.25 טרדנ

 10641) (גסס תכרעמב .יטוחלא מ"תר םג ונשי

 - תימוקמ תרושקת תותשר
 תרושקת תוכרעמ ןה - מ"תר
 ןוגראל תוכיישה לבגומ קחרמל
 םיפוסמל תורשפאמו דדוב
 לא הז רבחתהל תשרל םירבוחמה
 .הז

 תא קפסמ וידרה ,(גה5 גז םופדהופטדוסא
 רזגמה תוליעפ לכל תידעלבה תשרה תייגולונכט

 ,דיינ - םוקימו רתא לכב ירוביצהו יטרפה יקסעה
 -חהל הלוכי ! גסס תכרעמ .תיינו ינמז ,ישיא/אשינ

 -גילטניא וידר םדומ תכרעמכ הבר תוטשפב בש

 ימושייו עדימו םינותנ לש תימוקמ הצפהל תיטנ

 איה תכרעמה לש חתפמה יביכרממ דחא .תשר

 . דמימ רוציל ,אמגודל ,הלוכיה ךודיש תרקב תדיחי
 ןיקתהל ןתינ .!גסס-ה תשר םע בשחמ לש קש

 וליפא וא תיטרפ וידר תנחתב וז הרקב תדיחי

 דבעמל תרבוחמ הדיחיה .תירחסמ ז.או. תנחתב

 רד !גפס תוכרעמ .וז הרטמל דחוימ ץורע יי'ע

 ("טוו סעק!5א) תוימגמרד תויהל תולוכי תוינוויכ |
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 .בחר-ספ לש םוידמב קטייס לש מ''תרה שמתשמ ךכ :7 טוטרש .תידר
 . ה יתר קשה אופ 5

 ו

9 

1 7 

 לש הניקתה תולועפ תיברמ ו
 -יאת תגשהל תונווכמ םויה מ''תר

 / . .םיידיתע םייונישל תומ

 םישמתשמה .(ה41= סטפו םא) תוימגמ יצח וא

 תיישעת תא םיללוכ ב"הראב הלא תוכרעמב

 ררשו הלשממ יתורש ןכ ומכו תונותעהו תושדחה

 .םוריח ית

 דד זו
 םפצו=

 םוכיס

 אפדוצסהא םע מ"'תר ירצומ לש הבחר תשק רבכ םויה הנשי 0
 רפסמ .ריחמו לדוג ,תוריהמ ,םיעוציבב בר ינוש 50

 סאואוטאו6גדוסא
 הבכרהל תוכרע תוקפסמ ףא תורבח הפסטוהפא6אד סא א?סוטא תימצע הבכרה

 ספמ לשמל) .רחא גוסל דחא גוסמ מ''תר יונישל גהסו/גהפ פדא

 ירצומבש ןייצל יאדכ תאז םע דחי .(רצ ספל בחר

 ךא ,הרמוחב קר אלו הנכותב םג תויעב ןנשי מ"'תר

 44  .דרפנ ןוידל אשונ רבכ הז

 אפדוצסהא
 אא 5 ושאד

 אשסעוהפא5אד
 ?סה ואדםה?ג65

 פד אג 5

 אפסטוהםאופאד
 ?סה ואז ה-5
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 סקטואידיו חנומה
 וואיתל שמשמ
 תוכועמ
 היצמרופניא
 תוגשחוממ
 לע תוססובמה
 ןופלטב שומיש
 קושל תונווכמו
 הטיש יהוז .בחרה
 תיגיטקאוטניא
 המיענו הלק סגו
 עבצ שי) שומישל
 סע .(הקיפרגו
 הנושארה התעפוה
 תנשב הילגנאב
 הארקנ איה ,2
 רחאלו ומעוומגדג
 ץתואהוז ןכמ
(1978). 

 םגו סלועה יבחרב ושמיש סיאבה סיחנומה ,ןורחאה רושעב

 :היצמרופניא ירודיש רואתל לארשיב

 וכ ד

 צוסטסדמא

 ,יפולח ןפואב ,דרפנב ועיפוה (הנורחאל טרפ) וליא סילימ
 לכ רשאכ ,דוחלו דחי בוש ועיפוהו תשדוחמ הרדגה ורבע
 תורושק ןלוכו ,תמייוסמ הקינכטל תסחייתמ ןהמ תחא
 .דחי

 כ-חאו סקטואידיוה תוחתפתה לע יללכ אובמב ליחתנ

 .טסקטלטה - רמאמה רקיעל רובענ

 הטיש - סקטואידיו
 הלקו תיביטקארטניא
 שומישל

 היצמרופניא תוכרעמ רואיתל שמשמ סקטואידיו חנומה

 קושל תונווכמו ןופלטב שומיש לע תוססובמה תובשחוממ

 -ישל המיענו הלק םגו תיביטקארטניא הטיש יהוז .בחרה

 הילגנאב הנושארה התעפוה סע .(הקיפרגו עבצ שי) שומ

 ?אמפומ. ןכמ רחאלו טזפאפוד4 הארקנ איה ,1972 תנשב

(1978). 
 רשאכ ,תומדקומה םינומשהו סיעבשה תונש ךשמב

 תורודשתל ןהלש תואסריגה חותיפב ולחה תורחא תונידמ

 -ידיוהו יטירבה טזפאפוד\-ה ןיב הדרפהה הלחה ,ולא

 -רעמה הינמרג ,תפרצ ןוגכ ,תורחאה תוצראה לש סקטוא

 .ןפיו הדנק ,ב"הרא ,תיב

 סקטואידיו חנומל וסחייתהש סירמאמ ויה ,וז הפוקתב

 תחת דחי וללכנש תובשחוממה תוכרעמה לכל יללכ םשכ

 תיב" ,"ןכוממ דרשמ* ,זרחמה דרשמ* תלפרועמה תרתוכה

 .המודכו -תרושקתה תכפהמ"* ,"ינורטקלא

 ,הפוריאב הנוש התיה סקטואידיוה לש ותוחתפתה

 .ןפיו הדנק ,ב-הרא

 תכרעמ לע רבדל רבכ ןתיג ,תומדקומה 80-ה תונשב

 דוגיאה תורבח 26 ,81 עצמאב .תיאפוריא סקטואידיו

 ןקת לע ומיכסה (==ז) היצקינומוקלטו ראודל יאפוריאה

 ןמ דחא ףא טעמכ לבא ,סקטואדיו לש תיסיסב המרל

 .הז ןקתל הנעש ףוסמב שמתשה אל סייונמה

 רודישל הלשמ ןקת הדסיי אלש ,הינמרג ברעמ קר

 ,(תפרצו הינטירב ומכ) סקטואדיו תיצמרופניא לש הגוצתו

 תיטירבח תרושקתה תרבח .651-ה ןקת חותיפ לע העיפשה

 (קתמצומ) לטסרפ ןקת תא החתיפ (טתחוצא דפ םססאו)

 קלחכ סקטואדיוה תא ואר סיתפרצהש דועב ,סקטואדיול

 ,דיטו שאו \רדסעמ תארקנה רתוי הבחרו תינללוכ תכרעממ

 רשאו - תרושקתו סיבשתמ לש גוזימל רחא סש אוהש

 ד תדנ.-ה ןקתל סאתוה

 -ולונכטה אוה סקטואדיו לש ותועמשמ ,הינמרג ברעמב

 תטישב לחוה 1977-ב .היצמרופניאה תרושקת לכ לש היג

 .תיתפרצהו תיטירבה השיגה תא הדחיאש פח תפנה

 תייצפצנוק: איה תינמרג ברעמה השיגה תא דחיימש המ

 תוחוקלה ןיב סייניב ימרוג סה םיבשחמה וז הטישב .ירעשה

 ."וכו סיזילומ ,םינותיע ,םיקנב לש םייזכרמח סיבשתמהו

 ,רדגומ תוחפ דוע אוה סקטואדיו חנומה ,ב"הראב

 לע םימייק ויה םסיבשחוממ היצמרופניא יתורישש ןוויכמ

 ,סקטואדיו לע רבדל ולתה סישנאש ינפל דוע ימואל סיסב



 "וקה תיישעת* וא 'םסינותנה ידסמ תיישעת סשב ועדונו

 .(11א5 תוסטפדאצ)

 תושדחה תכרעמ - רתויב תועודיה תוכרעמה תחא

 סקטואדיו סשה תא הלביק פסא-נסאשפ לש הסרוב יניינעב

 .היקפרגב וא עבצב שומיש הב ןיאש יפ-לע"ףא

 לש ומויקב הייולת ,סקטואדיוה לש ותרדגהש ןוויכמ

 -ופמ יאקירמאה ןקתה ,היצמרופניא תגוצתל לבוקמ ןקת

 םשב ארקנו (גאפז) יאקירמאה סינקתה ןוכמ יזע םסר

 .אסהדדו 4גת16גא ץתמפפאד גדדסא 1.םי/יז. קקסדסיסס א 5
 סיראותמה ולאל סימודה סינייפאמ הל שיש הטיש

 ןקתה ךותמ חתופ הז ןקת .סקטואדיוכ תרדגומ אקו: 25-ב

 הטישה ,קיאסומאפלא ,(לטלט סגו לטסרפ סג) יאפוריאה

 תוארוה) ?פו ,(תירטמואיג אפלא איהש) ןודילט תידנקה

 .תיאקירמאה אד4ד תטישו ,(הנומת רואית

 אוה סקטואדיול םינושה סינקתה לכ רואיתש ןוויכמ

 תטיש תא ןאכ ריכזנ קר ,הז רמאמ לש םוחתל רבעמ

 הטיש .תינפיה הפשל דחוימב תמאותמה תינפיה 6.קזג

 שומישל הסנכנ ,ןופלטו ףרגלט ןופינ תרבח י"ע החתופש ,וז

 .אאק1257ל 621ג-מ םאתמ וחתיפ םסג סינפיה .1984-ב
 ףסונב ילנויצקנופ ןפואב סג ונתשה סקטואדיו תוכרעמ

 ,"-סקטואדיו-רפוס- תוכרעמ לע םג תעכ רבודמ .ינכטל
 תוגומתב שומיש יזע ,סקטואדיו תמועל רופיש תווהמה

 .עמש +צורעב שומיש י-ע םגו ההובג תוכיאב תוענ

 טסקטלט
 היצמרופניא רודישל הריהמ תכרעמ הניה טסקטלט

 -דשמב שומיש ךות ,סייתיב היזיולט יטלקמל סיפד תרוצב
 םיפדה .סויכ רבכ סימייקה סילבכב היזיולט תוכרעמו סיר
 ךות הז רחא הזב סירדושמו תילטיגיד הרוצב סידדוקמ
 חנעפ י"ע םיחנעופמו ,יכנאה הקיחמה חוורימב שומיש
 .ומצע טלקמב סיאתמ

 סירצויה םילילמת ידבעממ תובכרומ רוקמה תוכרעמ
 ולא תוכרעמ .תויפרג תונומת סע דחי סיתיעל ,םיפדה תא
 םירחא עדימ תורוקמ .רודיש בשחמו סיפד ןורכזל תורבוחמ
 -שמה היצמרופניא סיקפסמה םסינותנ ירגאמ תויהל סילוכי
 תותיחנ ידעומ ,הסרובב תוינמ יריחמ ומכ ,תוריהמב הנת
 סירבוע סינושה םיפדה .יטמוטוא ןפואב - "וכו תוארמהו
 .רודישל סיפדה ןורכזב םירמשנו ,רודישה בשחמ י"ע דוביע
 -יולטה תואל סנכומ עדימהו ,תירוזחמ הרוצב קרסנ ןורכזה
 .היז

 דאידיו התליחתב הארקנש יפכ וא) טסקטלט תטיש תא
 וא ,סקטואדיו לש הטיש-תתכ תוארל רשפא (טסקטו
 ירודישב ילטיניד יומס ץורע לע תססובמה השדח הקינכטכ

 .םילבכב היזיולט
 ,טסקטלטה תטיש תא ראתל רמאמה תרטמש ןוויכמ

 ("'ט - הנורחאה תואה ילב) יסקטלט* חנומה יכ שיגדנ
 ררשקתו סילילמת דוביע תבלשמה תרחא הקינכטל סחייתמ
 תונוכמ ךרד ,ההובג תוריהמב ,תבשחוממ תינורטקלַא תר
 תותשרל רוביחל סינתינ סקטלטה יפוסמ .ןופלטו סקלט

 .תויטרפ םינותנ תרבעה תותשר וא תוירוביצ ןופלט
 ןפואב ןורכזל-ןורכזה תטישב תורישי תעצבתמ תרושקתה

 .יטמוטוא
 יווקב תושמתשמה תוכרעמ ללוכ סקטואדיו :םוכיסל

 -אידיו וא) טסקטלט וליאו ,יביטקארטניא ןפואב ןופלט

 -בכב היזיולט תותשרב תושמתשמה תוכרעמ ללוכ (טסקטו

 .יביטקַארטניא ונניאו םיל
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 לש ינכטה דצה
 טסקטלטה

 רודיבו תבשחוממ היצמרופניא תאבהל הטיש אוה ט"לט

 .סיליגרה סירודישל הערפה אלל היזיוולטה יכסמל

 -טיגיד היצמרופניאש אוה ט"לטה לש ירקיעה ןייפאמה

 תוא לע (אאתהוק1םאזא0) ןמז-בוביר תטישב תסנכומ תיל
 .יגולנאה היזיוולטה

 תותואה חונעפל םישמשמ היזיולטב סידחוימ סילגעמ

 תדמוע הפוצה תושרל .ךסמה ינפ לע סתגצהלו סיילטיגידה

 לוכי אוה ותרזעבש ,קוחר טלש רישכמ לשמל ,הרקב תכרעמ

 וליפא וא ,הרזחו ט"לטה לא םיליגרה סירודישהמ רובעל

 .הליגרה תינכותה לע ט"לטה ירודיש לש תינמז-וב הגוצתל

 הנחתל תכפוה היזיוולט רודיש תנחת לכש הרוק ךכ

 סירודיש םגו תוליגר תוינכות סג תינמז-וב תרדשמה הלופכ

 .תונומתו סילמ לש ילטיגיד דודיק לע םיססובמה סידחוימ

 לכ ךותב םיצורע ינש - םילבכב רודיש תונחת יבגל סג ךכ

 םירודישהו ט"לטה ירודיש ןיב הריחבה תורשפא י"ע .ץורע
 ידכ ךות תושדחה תא אורקל לשמל לוכי הפוצה ,סיליגרה

 -ועה היצמרופניאה תומכ הלדג ךכ ,תרחא תינכותב היפצ

 .הפוצה תושרל תדמ

 תואה רודישל תוטיש יתש ןנשי תינכטה הניחבהמ
 :ילטיגידה

 .ליגרה היזיולטה תואב "יובח* .א

 חוורימ* םשב ארקנה ליגרה תואה ןמ קלחב שומיש י-ע .ב

 .רתוי הצופנ וז הטיש .(צפו) דיכנא הקיחמ

 תועצמאב ךסמה לע תרצונ הליגרה היזיוולטה תנומת
 -סינורטקלא חתות* :םיפופצ סייקפוא סיווק לש הרדיס
 ןפואב ךסמה תא םסיקרוסה סינורטקלא לש סרז הרוי

 :1 יסמ רויצ

 יכנאה הקיחמה חוורימ ןמזב םייועומיש יתלב םירוק

 שומישל סיסנכנםניאש םיווק

 80-ה תונשב
 ןתינ ,תומדקומה
 לע רבדל רבכ
 סקטואידיו תכרעמ
 עצמאב .תיאפוריא
 תורבח 26 ,1
 יאפוריאה דוגיאה
 ראודל
 היצקינומוקלטו
 לע ומיכסה (6שק7)
 תיסיסב המרל ןקת
 לבא ,סקטואדיו לש
 ןמ דחא ףא טעמכ
 אל םייונמה
 ףוסמב שמתשה
 .הז ןקתל הנעש

 רתי תקירס



 הניה טסקטלט
 הריהמ תכועמ
 רודישל
 תרוצב היצמרופניא
 יטלקמל סינד
 ,םייתיב היזיולט
 שומיש ךות

 תוכרעמו םירדשמב
 םילבכב היזיולט
 .םויכ רבכ םימייקה
 םידדוקמ סיפדה
 תילטיגיד הרוצב
 רחא הזב םירדושמו
 שומיש ךות הז
 הקיחמה חוווימב
 םיחנעופמו ,יכנאה

 םיאתמ חנעפ י"ע
 .ומצע טלקמב
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 עיגהל ידכ ןמז שורד סינורטקלאה סרזל לבא .יתטיש

 ,תידגנה הנוילעה הניפה לא ךסמה לש הנותחתה הניפהמ
 .האבה הנומתה תקירסב ליחתהל ידכ

 סירוזש סיווקה ןהבש תוקירס כ"דב תעצבמ היזיוולטה

 סיווקה סיקרסנ סדוק ,םיווקה לכ תא רפסמנ סא :הזב הז
 הלעמל ןרקה הלוע ןכ ירחאו ,(יגוז יא הדש) סייגוז-יאה

 ינש סירצונ ךכ .(יגוז הדש) םייגוזה סיווקה תא תקרוסו
 30 אוה הגוצתה בצק ב"הראב) המלש הנומת לכל תודש

 .(25 לארשיבו הפוריאב ,היינשל תודש
 -דושמ ,הלעמל הטמלמ גולידה תא תעצבמ ןרקהש ןמזב

 הז רבד .טלקמה י"ע םילצונמ סניא סה ךא הקירס יווק סיר

 לעמ תיסיפ אצמנה ,(/פ1) -יכנאה הקיחמה חוורימ תא רצוי

 .(1 'סמ רויצ) הייפצל ןתינה ךסמה עטקל

 יולת) 499-ל 483 ןיב ענ םילצונמה סיווקה רפסמ ,השעמל

 ךותמ 587 דע 563 וא ,ב"הראב סיירשפא 525 ךותמ (טלקמב

 .תויאפוריא תוכרעמב 5

 :שומישל סינתינה סיווק 21-מ בכרומ צפונה ,ב"-הראב

 19 דע 17 סיווקו ,יכנא ןורכניסל םסישמשמ 9 דע 1 םיווק

 סויכ אצמנ 21 רפסמ וק .סוחייו הקידב תותואל סיישומיש

 .העימש ידבכל תורתוכ תריציל שומישב

 רבדהש ןוויכמ שומישל סינתינ סניא 13 דע 10 םיווק

 דע 14 סיווק קרש ךכ ,רתוי סינשי סיטלקמב תוערפה רצוי

 .טסקטלט תוכרעמל םיישומיש 1

 דע 7 םיווקב שמתשהל תינכט לוכי ט"לטה ,הינטירבב

 ולא סיטעמ סיווקב .(ינשה הדשב) 335 דע 0 סיווקו ,2

 ואדיוה תוא רשאכ ,תילטיגיד היצמרופניא ריבעהל ןתינ

 דחא סינמיסה תא ןייצל ידכ רוחשהו ןבלה תומכ ןיב ףילחמ

 .ילטיגידה תואה תא סיביכרמה ספאו

 ןתינש סיטיבה רפסמ תא סינייצמה סיטרפמ םסנשי

 וקל סיטיב 296 לשמל ,סיווקה תוקירס חוורימל סינכהל

 ."וכו ,םיתב 36 וא וקל סיטיב 288 ;סיתב 37 וא

 תומכ סגו שומישב הקירסה יווק רפסמש יפ לע ףא

 טסקטלטו סקטואדיו תוכרעמל רבוחמה טלקמ :2 יסמ רויצ

 הנטנא

 םאותמ היזיוולט טלקמ

 ואליגר היזיולט תוא 3=6) ד
 58 טסקטלט ליכמה

 ₪ו.6א+

 ו ם-
 ה 7

 היצמרופניא לש הלודג תומכ ,סינטק סה וקל עדימה
 ךרדב .רצק ןמז ךשט ךות רודישל תונתינ תיפרגו תילולימ
 היצמרופניא רדשל ידכ היינש עברמ תוחפ ץוחנ ,ללכ
 .טסקט לש אלמ ךסמ תריציל תקפסמ

 תוכרעמהש אוה טילטה תכרעמ לש ירקיע ןייפאמ דוע
 היצמרופניא לש סיפד תואמ המכמ רתוי כידב תוללוכ ןניא
 ולאה סיפדה לכ תא תרדשמ היזיולטה תנחת .ןותנ ןמז לכב
 .ךשמתמ רוזחמב

 הפוצה ןיא ,ןטק רמשנ םיפדה לש יללכה רפסמה סא
 .וב ןיינועמ אוהש עדימה תא לבקל ידכ בר ןמז ןיתמהל ךירצ
 ןמז ,םיפד 100-כ תורדשמה תויוושכע ט"לט תוכרעמב
 תומכב םג יולת ןמזה .תוינש 25 דע 22 כ*דב וניה רוזחמה

 .ףד לכב היצמרופניאה

 תוריהמה תלדגהל תושמשמה תוקינכט רפסמ ןנשי
 תוסנכה :ט"לטה תועצמאב תרבעומה היצמרופניאה תומכו
 םיפד לש תיגול הרישקו סימעפ רפסמ רתוי סישקובמ סיפד
 לש תורוצ רפסמב שומיש ;ט"לטה בשחמב אשונ ותואב
 רטליגידה היצמרופניאה תומכ תא ןיטקהל ידכ ,עדימ תסיחד
 ומצע טלקמב חונעפה רישכמ ,הזכ הרקמב .תרדושמה תיל
 .סוחדה עדימה ךותמ עדימה תא רזחשל ךרטצי

 ןתינ .תינוויכ-דח תכרעמ ראשיהל ךירצ טסקטלטה ןיא

 הפוצהש ךכ ,טילטה בשחמל הפוצהמ בושמ ץורע קפסל

 המודב ,יביטקארטניא ןפואב סיפדה רודיש לע חקפל לוכי
 .תובשחוממה עדימה תוכרעמ ראשל

 ןופלטב שומיש י-ע איה בושמה עוציבל תחא ךרד
 ןופלטה לש סישקמה חולב שומישו ,סילילצ תרזעב גייחמה
 תכרעמב שומיש י"ע איה תרחא ךרד .תוארוה חולשמל
 -מהמ רזוח רודיש סג תרשפאמה הרוצב סילבכב היזיולטה

 .הנחתל טלק
 תורשל ןוויג דוע סינכהל תולגוסמה ט"לט תוכרעמ ןנשי

 ןנשי .םהב לעלעל ןתינש סיפדו סיליגר סיפד ןיב הדרפה י"ע
 היצמרופניאה .היצמינא לש המ תדימ תוללוכה תוכרעמ םג
 תא תווהל םג הלוכי היזיולטה תואל תסנכומה תילטיגידה

 ירבודל וא ,העימש ייוקל סישנאל סיבותיכ רודישל סיסבה

 .תורז תופש
 תפסות :ט"לטל תושדחו תודחוימ תונוכת רפסמ סג ןנשי

 תצובק וא דחא טלקמ קרש ךכ ,ט"לט יפדל תוחיטב-ינפצ לש

 תונומת לש רודיש ;סתוא תוארל סילגוסמ ויהי סיטלקמ

 ;ריעז דבעמב סירזענה סיקחשמ ;(51115) תוממוד תוינועבצ

 סיסבה רשאכ ,היצמרופניא ירודישל סלש ץורעב שומיש וא

 .דועו ,טסקטלטה תואב אצמנ חונעפל
 טסקטלטל סאתומ היזיולט טלקמ הארמ 2 'סמ רויצ

 טסקטואדיולו

 טסקטלט - טסקטלבכ סג סייק ,טסקטלטה תכרעממ ץוח

 ןודיי הז אשונ .ןיוול תועצמאב טסקטלט םגו ,םילבכב

 .דרפנב

 םינורחאה םישודיחה
 טסקטלטב

 פ"עא ,(1970) יטירב חותיפ וניה ןושארה טסקטלטה
 .ןפיו ב"הראב ינויסנ ןפואב תמייק התיה הקינכטהש

 ,סילבכב היזיולט :תורוצ רפסמב עיפומ טסקטלטה

 תוגידמ סישולשמ רתוי ,השעמל .דועו ,ם-ב וידר ירודיש
 .סקטואדיו וא טסקטלט לש יהשלכ הרוצב תוברועמ

 לנפל טסקטלטה יקסעל הסנכנ אפ6ש תשר ,ב"הראב
 תותשרה ןיבמ .1984-ב ןיטולחל השרפ לבא ,םייתנש
 לבא ,טסקטלט הליעפמ 628 קר ,תולודגה תוירחסמה



 .דבלב םייטרפ תוחוקלל

 :רתויב לודגה טסקטלטה יפוצ רפסמ סייק הינטירבב
 היזיולט ירישכמ סינקתומ סיתב ןוילימ 2.5-מ רתויב
 .םידחוימה םירודישה תטילקל סימאתומה

 טסקטלט יטלקמ ןוילימ 4-מ רתוי ,הדבל הפוריאב
 ,פז-ב םישמתשמ םהמ 90%-כ רשאכ ,שומישב סיאצמנ
 י"ע החתופש תכרעמ - יטירבה ת.א ךותמ חמצש
 .םיבשחמל הנכות תרבח ,10616%

 רושעכ ךשמב טסקטלטה חתופ ובש - 886-ב ,ןודנולב

 רקונס תורחת תוסכל ידכ סיאנותיע ינש וחלשנ - סינש
 סינכדועמ סינותנב תכעמה תא וניזה סה רשאכ ,יח רודישב
 .סהלש םידיינה סיפוסמב שומיש ךות תורחתה לכ ךשמב

 תחתפמ השדחה תירצייושה טסקטלטה תרבח ,+יוושב
 תיתפרצב םסיתורש םיעצומ סויכ .תופש רפסמב סיתוריש
 .תיקלטיאב סג דיתעבו תינמרגבו

 (סמע) ספוהו:תתתכופזתמת תותאסהאא תרבח ,הירטסואב
 םיתב 200,000-כל עיגמה טסקטלטה תועשל ףסונב תרדשמ
 ריוא גזמ תודוא ,דחוימ היצמרופניא תוריש סג ,םיירטסוא
 סילבקמ רשא ,הניו לש הפועתה למנב סירקבמל ,תועיסנו
 םירוופה םיקסויקב טסקטלטה יכסמ ךרד עדימה תא
 .הפועתה למנל ביבסמ

 -טסקטלט לש תוריש ,הילרטסואב ןירבסירב ריעב
 .ינורטקלא תוריכמ גולטקל ךפה סקטואדיו

 יאדוול בורק איה הינטירבב טסקטלטה לש החלצהה
 היזיולטה ירישכמ תרכשה לש ההובגה תוירלופופה בקע
 תינכותמ קלחכ םדוק טילטה טקייורפ ,תפרצב .סש
 תורצוי תויתפרצ תורבח רפסמ .תימואלה סקיטמלטה
 -וקל רובע עדימ תורדשמה ,רוגס לגעמב היזיולט תוכרעמ
 םיחתפמ ןכ ומכ .תומייוסמ תורבח לש םיקסעומו תוח
 -מרופניא יכסמ 5000-כ לולכתש ,םלש ץורעב טדלט תכרעמ
 .(לבגומה הקיחמה חוורימב תואמ רפסמ סוקמב) היצ
 רודישה ןיוול ,דפמ-ה לע רדושי אלמה ץורעה תוריש
 .יתפרצה

 -שיב .תומוד תושיג םירקוח םילבכב היזיולט יליעפמ
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 תססובמה תכרעמ לע חקפמ תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לאר
 .ביבא-לתב רפס יתבל תרדשמהו יטירבה צז-ה ןקת לע

 חטשב םינקת
 טסקטלטה

 לבס וחותיפ .היישעתל ןויערומ חתפתה טסקטלטה
 -משה תונשב תוליעפה תאהליבגהש "סינקתה תמחלמ"מ
 .תומדקומה סינו

 -רוע תויתפרצל תויטירבה תונוכתמה ןיב תומיאתה יא
 ענכשל סיצמאמ התשע הנידמ לכ רשאכ רקיעב סיישק הר
 היעבל ףסונב .היתוטיש תא ץמאל תורחא תונידמ
 ,"ןודילטז-ה תטיש סע סידנקה ואב תיתפרצ-תילגנאה
 אגאח-) םייתפרצה סיטמרופה ,גדאז תרבח תרזעב .סהלש
 יסיסבה יאקירמא ןופצה ןקתל ודחוא סידנקהו (ס?5
 .(אג125) טסקטואדיוה ןקת לש בורק אוהש ,(א\פדפ)
 ,םהלש טמרופל צז-ה ןקת תא וצמיא סיטירבה

 ןיינעה סג סייק ,םינקתה אשונ תא רתוי דוע ךבסל ידכב
 ןיב סואיתה רסוחב ץוענ היעבה שרוש .סקטואדיו לש
 .םיאפוריאהו םייאקירמא-ןופצה סינקתה

 תטיש םג הנשי ,םיתפרצהו סיטירבה סיטמרופל ףסונב
 לש בכרומ ןקת איהש תינמרג ברעמה 8 פחה
 כ ו

 סיימואלניב סידוגיא תופקוע תוינפיה דויצה תורבח
 סייאקירמא-ןופצ סיליעפמ סע סירישי סיעגמ תולהנמו
 רוציל הרטמב ,םינקתה יעבוקמ המכ סע סגו םיאפוריאו
 ,סהיניב תומאותמהו הבחרהל תונתינה תוכרעמל תרגסמ

 רצייל איה סיימואלניבה דויצה ינרצי ברקב הייטנה
 -ינפב בצומה טמרופ לכ סע דדומתהל תולגוסטמה תוכרעמ
 .לוקוטורפב תויולת יתלב תוכרעמ רמולכ ,םה

 לוז טסקטלט רובע ינורטקלא ביכר החתיפ חד תרבח
 טלקמ ךותב הבכרהל ןתינו יטירבה אצז תא חנעפל לגוסמה
 .היזיולטה

 ןיג תומיאתה יא
 תונוכתמה
 תויטירבה
 הררוע תויתפרצל
 וקיעג סיישק

 הנודמ לכ רשאכ
 םיצמאמ התשע
 תונידמ ענכשל
 תא ץמאל תורחא
 ףסונב .היתוטיש
 היעבל
 תיתפרצ"תילגנאה
 םע םידנקה ואב
 ,"ןודילט"ה תטיש
 .םהלש



 תונשב קרש תוומל
 מ"תר גשומה 80*ה
 תרושקת תותשו)
 לביק (תוימוקמ
 היזיוולטה ,הפונת
 םושיי איה םילבכנ
 .מ"תר לש בושח
 תונוכתה תחא
 לש תובושחה
 וסוח איה כ"לטה
 .גותימב ךרוצה
 תכרעממ לידבהל
 ,םינופלטה
 יונמ ןיב תרשקמה
 י"ע רחא יונמלדיחי
 ,םיגתמ לש תכועמ
 היזיוולטה תכרעמב
 ושק םייק םילבכנ
 רודישה תנחת ןיג
 לכל תיזכרמה
 תועצמאב םייונמה
 יקיפא תצובק
 תרוסמת
 .םימייוסמ

 ןועימה תיעב
 איה םייונמל
 רשקב תיטיוק
 :ומכ סיתורישל
 יצורעל רושיא ןתמ
 ,םולשתב היזיוולט
 ירושיא ייןניש

 תורשעל הטילק
 ,תוינכות לש םיגוס
 יוליגו תולקת יוליג
 .םיקתונמ םיפוסמ

 ים

 ותו! ב
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 -בכב היזיוולט ירודישב לחוה רשאכ ,1940 תנש תוביבסב
 סיתבל היזיוולטה תוא תא רדשל התיה הרטמה ,סיל
 .הטילק-ישק ירוזאב
 רודישל השמיש םסילבכב היזיוולטה ,60-ה תונש תליחתב
 הרצונ ךכ .היזיוולטה תוא רודישל ףסונב ילטיגיד עדימ
 לש ןורתי היזיוולטל רשאכ ,ןופלטה יווק תשר םע תורחת
 .רתוי ההובג תוריהמב עדימ רתוי תרבעה תורשפא

 רחבמ וקדבנ ,70-ה תונש זאמ סילבכה תכרעמ חותיפ סע
 ,תינוויכ וד היצמרופניאו עמש ,ואדיו תרושקת תוכרעמ לש
 .טסקטלט ללוכ

 תנחתמ) םינוויכדדח סהש ,טסקטלטה ירודישמ ץוח
 תלגוסמ סילבכב טסקטלטה תכרעמ ,(דבלב לועפתה דֶקומ
 .םינוויכה ינשב תילטיגיד היצמרופניא ריבעהל

 -שלכ יזכרמ סוקימב תותוא ללוחמ יזע רצוימ טסקטה
 ואדיוה תואו ,(זמ\פ-5אפ) לועפיתה דקומב לשמל ומכ ,וה
 ספותה ,רחא היזיוולט תוא לכל ובכרהב המוד לבקתמה
 .6א012 לש ספ בחור

 לועפיתה דקומל עיגמ תותואה ללוחמל סנכומה עדימה
 תולודג תורבחב סידבוע תאז הרוצב .םילטיגיד תותוא ףצרכ
 5500175 ץהעפ5, אדמת5 6515 אפואפ 1055\558, ומכ
 טאהמפס ?אפ55 ואזמתאא- 6815 אפואפשזפפ ,אסופ 6%
 דרומ א דרסא 1. 05 אאו6 אש אדרוס5קוגמת16 ג סאוזי15-דתסאאג-
 .דד\רסא

 טסקט יצורעל שמשל סילבכה תוכרעמ ולחה הנורחאל
 וא דחא קיפא רוכשל לוכי ןותיעה .סיימוקמ םסינותיע לש
 ,תוימוקמ תושדח יפד רדשלו םילבכה תכרעמ לש רתוי

 .תועדומו תומוסרפ וליפאו סייתליהק םיעוראו טרופס
 לע תולגלגתמה טסקטה תורושל תוכחל סיבייח סיפוצה
 .עדימה יפד לכ תא לבקל ידכ ךסמה

 היזיוולטב טסקטלט
 םילבכב

 היזיוולט תותוא רודישל תודעוימה סילבכה תוכרעמ ןיב

 היזיוולטה ,סינותנ תרושקת תורטמל סיילטיגיד תותוא סע

 80-ה תונשב קרש תורמל .דחוימב תניינעמ איה סילבכב
 ,הפונת לביק (תוימוקמ תרושקת תותשר) מ"תר גשומה
 תחא .מ-תר לש בושח סושיי איה סילבכב היזיוולטה

 .גותימב ךרוצה רסוח איה כ"לטה לש תובושחה תונוכתה
 יונמל דיחי יוגמ ןיב תרשקמה ,סינופלטה תכרעממ לידבהל

 םילבככ היזיוולטה תכרעמב ,םיגתמ לש תכרעמ י"ע רחא

 םייונמה לכל תיזכרמה רודישה תנחת ןיב רשק סייק
 .סימייוסמ תרוסמת יקיפא תצובק תועצמאב

 םידיחי ןיב תרושקת תורשפאמה תוקינכט רפסמ ןנשי
 תוחישה תטיש ,(?סו1זא6) סילאשימ :םהו ,סילבכ תוכרעמב
 (סמסו6גדמפ 84אסשש- דחוימה ץורעה תטישו (ססאזקאהסא)

 פדה
 סייוגמה יפוסמל הנופ יזכרמ בשחמ ,סילאשימה תטישב

 רסמב תונעל יאשר ףוסמה הינפה ןמזבו ,סיוסמ רדס יפל

 עדימה .עדימ לש הנטק תומכו יוהיז דוק ליכמה ,ילטיגיד
 וא ,ץורע רובעל השקב וא ,רודישל העדוה תויהל לוכי

 םג העודיה ,תוחישה תטיש .ףסונ עדימ רודישל השקב

 (םותתנמת 5555 אחת הוקם 00555 60111510א (0א\כ)"כ
 : ספדמ(דדסא)

 סירחאה רבדמ והשימ רשאכ :הביסמב החישל המוד
 וב רבדל סיליחתמ רתוי וא סישנא ינש סא לבא ,סיבישקמ
 ינפל תצק ,בוש ליחתמ והשימו םיקיספמ סה ,תינמז

 .םירחאה
 ורע ותואב סישמתשמ םסיפוסמה לכ ,םילבכה תטישב

 שי סא רדשמ וניא ףוסמ לבא ,יצכרמה בשחמל עדימ רודישל

 םיקלוחמ םסירודישה .רודישב אצמנ רבכש רחא ףוסמ

 .ורעה לכ לע טלתשמ דחא ףוסמש הרוק אלש ךכ ,תונמל

 ,רודישב ליחתהל לוכי רחא ףוסמ ,הנפתמ ץורעהש עגרב

 קיספמ דחא לכ ,תינמז וז םיליחתמ רתוי וא םיינש סאו
 ליחתמ דחא דימתש ךכ ,תיארקא הייהשה ירחא ליחתמו
 .םירחא ינפל



 רתוי הבחר תויגולונכט תצובקמ קלח איה וז הטיש

 םיפוסמ ןיב ההובג תוריהמב סינותנ תרושקתל החתופש

 תוארקנה הלא תוקינכט .תיפרגואיג הברקב סיאצמנש

 (00641 435% אט. ן.גא (מ"תר) תוימוקמ תרושקת תותשר

 -ימה תטישל ףסונב תוקינכט יתש דועב תושמתשמ ,ס8%)

 :לאש

 תוגוזב שומיש ךות יתעבט הנבמב ןומיסא תרבעה תטיש .1

 םירוזש סיטוח
 לבכב סילבכב היזיוולטל ןומיסא תרבעה תטיש .2
 ןפוצב שומיש תללוכ ןומיסא תרבעה תטיש) .ילאיסקאוק

 .העדוהה תטילקו רודיש ירחא תשרב בבותסמש ,דחוימ

 .(יונפ בוש ץורעהו ןפוצה תא ררחשמ ףוסמה

 -דת תקולח תטיש איה ,רתוי הטושפ ,תפסונ הקינכט
 תילטיגיד תרושקתל דעוימ ץורעהמ קלח ,וז הטישב .סיר

 דחוימ וק יזע ורבוח וליאכ קוידב גהנתמו ,םייונמ ינש ןיב
 תשמתשמ סילבכה תכרעמ ,ןופלט תכרעמב ומכ .(ןופלט וק)

 .תרושקתה וקל בשחמה וא ףוסמה ןיב קשמימכ םדומב
 תוכרעמ ,דוחל וא דחיב ,הלא תוקינכטב שומיש ידכ ךות

 תוכרעמב שומישה תא ןוחבל וכישמה םילבכב היזיוולטה
 ןופלטה יווק תפלחה השעמלו ,סייונמל יתרפיס עדימ

 בשחמל ,ףוסמ וא ,יתיב בשחמ ןיב תרושקתה יעצמאכ

 .יזכרמה

 תכרעמ תללוכ סילבכב היזיוולט תכרעמ ,יללכ ןפואב
 כ"דב סימקוממה (א:גפ-פאפ) לועפית דקומ וא ,הטילק

 תותוא ובש סוקמב ,הטילקה תונטנא ךרעמ לש רתאב
 םשמו ךרוצה יפל םידבועמו סירבגומ ,םיסנכנה תינכותה

 ונמל םירודישה תא האיבמש סילבכה תכרעמל םיבתונמ
 .םיי

 םיתורישל רשקב תיטירק איה סייונמל ןועימה תיעב
 ירושיא ייוניש ,סולשתב היזיוולט יצורעל רושיא ןתמ :ומכ

 יוליגו תולקת יוליג ,תוינכות לש סיגוס תורשעל הטילק

 .םיקתונמ םיפוסמ

 ,תוקינכט רפסמ י"ע ןורתפל תנתינ ןועימה תייעב
 רתויו ,(הנחבה אלל סייונמה לכל) טסקטלטל דעו לאשיממ

 םיריממ סיעיצמ סילבכב היזיוולטל דויצ ינרצי רסירת יצחמ
 .ןועימ תלוכי ילעב

 -סמב תשמתשמה הרבחל אמגוד איה פסא-נסאפפ תרבח

 םינותנ-ידסמ רוציל ידכ סילבכב תרושקת תוטיש רפ
 .יקסיעו יתיב שומישל םיבשחוממ

 סילבכב היזיוולט תותשר ,הנורחאל וחתפתה ,לארשיב

 יבחר - מ*תר - תוימוקמ תרושקת תותשר לש תוקינכטב

 טרסה בחור .("וכו ,םימודא הלעמ ,םידרו רפכ) טרס

 וניה (סילבכב היזיוולט) כ"ללט תוססובמ תותשר תודימעמש

 ,םייונמ יפלא תורשעב הכימת רשפאמה רבד ,450א6-כ לש

 ןכו אש תורשע לש סיללוכ םיבצקב תשרב סינותנ תרבעה

 סינותנה סוחתב קר אל ןווגמ עדימ לש תינמז וב הרבעה סג

 .דועו לוק ,(וזפפס) יזוח ןוגכ ,םירחא םימוחתב םג אלא

 בחור תקולח י"ע השענ ילטיגידו יגולאנא עדימ תרבעה
 .טרסה

 תאצל תורשפאה איה תאזה הטישה לש תניינעמ הנוכת

 *תנארשי' תונמ גותימ תשר ןוגכ ,ןוציחה סלועל תשרה ןמ
 דוביע תשרל תינופלטה תשרה ןיב 'ךודיש* ,םינותנ תרבעהל

 .דועו סינותנה

 ךרדה תליחתבו וילותיחב סויה אצמנ הזה םוחתה
 תימושיי הניחבמ ןהו תיגולונכט תניחבמ ןה תוחתפתהל
 .חתפתיו לדגי אוהש חינהל שי לבא

 תועצמאב טסקטלט
 םיניוול

 תטישב שומיש אוה שומישל סנכנש סימושייה דחא
 ימואל הדימ הנקב הקיפרגו טסקט רשפאל ידכ טסקטלטה
 וז הטיש .םילבכה תוכרעמ לש הטילקה ישארל סיניוול ךרד
 דכתו סולשתב היזיוולט יתוריש תאבהל דחוימב המיאתמ
 .סילבכה יונמל בחרנ רודישל תודעוימ ןניאש תורחא תוינ
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 ,תואל עדימה תא הפיסומ טסקטלטה תטישש ןוויכמ

 -ישב אצמנ רבכש תואב שמתשהל ןתינ ,םייקה היזיוולטה

 ךרוצ ןיא וז הטישב .תפסונה היצמרופניאה תאישנל רוד

 .סילבכה תכרעמב וא ןיוולב םיפסונ םיצורע ףיסוהל

 -שר תמקה רושיא ןוויכל תמדקתמ הקיקחה לארשיב

 םירדנופסנרט תרכשה ןכ ומכ .סילבכב היזיוולט תות

 םישדח םיתוריש חותיפ רשפאת תרושקת ינייוולב

 .ואטסקטלט ללוכ ,אלא תויגולונכטב

 וזאב

 תגוא וושצ: 2(גכ זשא (80 0ו5וזוקשדוסצ)

 !-ד 4 -0--ס--0-0--0--.0--0--0--0-(ל-0-0-066-
 8% סונזאווו6*

 יי (א 00501 ;(* 0וא((דושתג( זו".
 >> וו דוא ₪- םי

 אגוא ואטא:-68ו06[א (0קואוךןס* ₪ ,ת(ו גטו\ז

 (% עופזאופטדוסא סטז?טדפ)

 ק .א וו 0 טו( 6זו טאג ד

 אס סו5דתופטזוסא אא?\ו/ו[[ ץווא
 קס ו ךטווו-וא פוו[(ךוסאו\ דג*

 < סופואוקטדוסא גא,(וווז* --- וו וואו

 -7- 7-7 0ונזפוקעווסא ([[(908 דנו[א)
 (7- .ופצגת ו

 .םילבכב היזיוולט תכרעמ לש םייסיסב םיביכרמ



 אובמ
 רפסמ ןייצל רשפא סולשתה יעצמא תודלותב

 תורטש ,בהזו ףסכ תועבטמ ,ןיפילח רחס :םיבלש

 סימולשתו יארשא יסיטרכ ףוסבלו ,םיק'צ ,ריינ

 סיינורטקלא

 סיינורטקלאה םסימולשתה תוחתפתה

 יאקנבה בושחימה תוחתפתה בקע הרשפאתה

 יעצמא תווהל הייושע איהו סינותנה תרושקתו

 -הלש רמאמה .דיתעה תלכלכב יזכרמה סולשתה

 תודוקנב ינורטקלאה סולשתה תטיש תא רקוס ןל

 תויוחתפתההמ המכ איבמו (מ"נאת) הריכמ

 הז חטשב
 יאפוקל שיגמ חוקלה ,סולשת רובע ,וז הטישב

 ותוא ריבעמ הזו ,סייוסמ קנב לש יטנגמ סיטרכ

 סולשתה םוכס תא ףיסומו ארוק דויצ ךרד

 גזע ישיא יוהיז רפסמ שיקמ חוקלה ,ןמז ותואב

 .םידילק תספוק

 תא הריבעמ ,תרושקתו סינותנ דוביע תכרעמ

 ,סיטרכה תא קיפנהש קנבל הלאה סינותנה ינש

 שורדה סוכסה שי חוקלה ןובשחבש אדוול ידכ

 ,רושיאה תלבק סע .ןוכנ אוה רסמש רפסמהשו

 ןובשחו בייוח הנוקה ןובשח :םולשתה עצוב

 .הכוז רכומה

 תוכרעמו ,הצק דויצ ,תוטיש רפסמ סימייק

 ןתוא סלוכל לבא ,מ"נאת רובע תונוש תורוצתב

 דינמו ןמזב ןוכסח ,תריינה תומכ תדרוה :תורטמ

 - סולשתזיאו תובינג בקע םימרגנה םידספה תע

 .חוקלל סגו קנבל סג סיבושח תונורתי

 וובע תוושקת תותשו
 מ"נאת
 תשר השורד הטישה תחלצהל

 -רועמה סימרוגה ןיב החוטבו הנימא תורשקת
 רובע שדח קוש הווהמ ,מדנאת תסנכה ,ןכל ;סיב

 .תרושקתה תותשר יקפס
 תותשר רובע תוירקיע תוטיש יתש תומייק

 :מדנאתל תרושקת
 .תיזוכיר <
 .תרזובמ <

 -ושקת תשר תצלמומ ,תולודג אל תותשר רובע

 םיפוסמ לש לבגומ רפסמ סע תיזוכיר תימוקמ תר
 דמה ,דחא בשחמל סירבוחמה הריכמה תודוקנב

 .םולשת יסיטרכ ץיפ
 הברה סירבוחמ ןהילאש ,תולודג תותשר רובע

 ןורתפהש הארנ ,םייזכרמ םיבשחמ ילעב תודסומ
 םיבתנמה סיגתמ תלעב ,תרזובמ תשר אוה בוטה
 לא הריכמ תודוקנמ םילבקתמה סינותנה תא
 סיגתמה ;דרפנב ןוגרא לכ לש סיבשחמה זכרמ
 דיר שיש תומוקמב .סיקרוע תועצמאב סירבוחמ
 ,םידגאמב סישמתשמ ,םיפוסמ רפסמ לש זוכ
 .אמגודל ,ןופלט תויזכרמב סיאצמנה

 תונבל הילגנאב סיקנב םסיננכתמ ,וז הטישב
 לש סיגוס 100-כו םיפוסמ 250,000-כ לש תשר

 .יארשא יסיטרכ

 םילולועה 177
 םיינורטקל

 הריללמ תודוקנמ
 םימולשתה תוחתפתה
 םיינווטקלאה
 בקע הושפאתה
 בושחימה תוחתפתה
 תוושקתו יאקנבה
 הייושע איהו סינותנה
 סולשתה יעצמא תווהל

 .דיתעה תלכלכב יזכרמ

 ופסמ תומייק ב"הואב
 תחא .מ")אתל תותשור
 תאצמנרתויב תולודגה
 סקילבוכ' ,הדירולכב
 סע ,'סטקומרפוס
 תנשב םיפוסמ 3000-כ
6. 

 1985"ב רופגניסב
 תואקנבל תשו המקוה
 רונע תינורטקלא
 תודוקנמ םיפסכ תרבעה
 תשמח ןיב הויכמ
 ,םש סילודגה סיקנבה
 ילעבל תרשפאמ תשרה
 לש יאורשא יסיטרכ
 תוינק עצבל הלא םיקנב
 הריכמה תודוקנב
 ףוסמ אצמנ םהבש
 םולשת רשפאמה
 .סוקמב

 תחא .מדנאתל תותשר רפסמ תומייק ב-הראב
 סקילבופ* ,הדירולפב תאצמנ רתויב תולודגה

 .1986 תנשב םיפוסמ 3000-כ סע ,"סטקרמרפוס

 אוחטאוגדפס גד ןוגכ ,םינותנ דוביע תורבח

 איהש ,ידוצט ₪א0ו1גא0ש  תשר תא ונב קא(א'םצפוא6
 .סייטמוטוא קנב יפוסמו מ"נ רובע תבלושמ

 ,תורזובמ תותשר וחתיפ תורחא תוצראב סג
 -ב תינויסינ תשר) הילרטסואב אמגודל ומכ

 .דועו ,(5
 בלשל ידכ וחתופ תרושקתל סישדח סירצומ

 -טיאב 5וא60א 'בח ,אמגודל .תותשרו םסיתוריש

 תרשפאמה פואאגאא םשב תכרעמ החתיפ ,היל

 -חמל תוקחורמ תונוש תודוקנמ תויאקנב תולועפ

 ,םסינוש םימולשת ,םיפסכ תרבעה :קנבה לש בש

 -צומ הלא לכו "וכו םירוריב ,ץוח עבטמ ,םיסמ

 ףסונ .תולועפה תוידוס תא חיטבהל ידכ ,םסינפ

 צואדונגו. דח:אאו-.-ה תטישב שומישה ללגב ,ךכל

 דויצה ,יטרדנטס לוקוטורפב שמתשמה ,ואגו.

 .(180-01) החותפ תשרל רבחתהל לוכי

 וליפא וא) תוימואלו תוימוקמ תותשרל ףסונ

 תוימואל-ןיב תותשר םג וחתפתה ,(תולודג

 דגה קנבה ,היבנידנקסב .םיינורטקלא סימולשתל

 צא גאז גצאא 1:אצאוו כג אגא-) א: ,רתויב לוד

 51: ואדו:אאג-) ,868ו% תימואלניב תשר סיקה (או:א

 תיפסכ הלועפ לכ עצבל תלגוסמה (זוזואב1 או צזז:או

 קנבה יפינס לכב ,עדימ ןוכדעו תירחסמ

 ,טרופקנרפ ,קרוי-וינ ;גורבמסקול ,םלוהקוטסב

 ."וכו רופגניס ,גרובמה

 םילעופה סקאוו יבשחמ לע תססובמ או:

 דר'אוו:פז או: ואדד:אא גדו(יאבו ,ווגוא לש תמא-ןמזב

 וה אא|וא(: גאוג אג :צואוו אז אוצוו:או

 יבתכמ ,תויפסכ ,תויאקנב תויוליעפל ףסונ

 דעמה - סכרעו וח תועבטמ בצמ ןוכדע ,יארשא

 ראד ,םילילמת דוביע :ןוגכ תולועפ תעצבמ תכר

 .דועו הדיעוו תובישי ,ינורטקלא

 דושקת יווק לע תססובמ תימואנליבה תשרה

 וא תרושקת ידרשמ - תונוש תוצראמ סירוכח תר

 צ1נוגוא ןכ-ומכ .תרוסמת יתורש תונתונה תורבח

 יבחר לכמ ,תוחוקלל עדימ יתוריש רוכמל הלוכי

 .תשרל םירבוחמ םיפוסמ שי סהל סגש םלועה

 תואקנבל תשר המקוה 1985-ב רופגניסב

 הריכמ תודוקנמ סיפסכ תרבעה רובע תינורטקלא

 תרשפאמ תשרה .סש סילודגה סיקנבה תשמח ןיב

 עצבל הלא סיקנב לש יארשא יסיטרכ ילעבל

 -אמה ףוסמ אצמנ סהבש הריכמה תודוקנב תוינגק

 .סוקמב סולשת רשפ

 -ורטקלא סימולשת תרבעה סיעצבמ סיקנבה

 (אוקורא(נאא [א תיטרפ הרבח תועצמאב ,סייג

 .ו ו( דא(נאו(< ד אבז].אצ שא אוא(:גואואו) אטדצ

 םידבעמ 3 לעב 'זגאוטו:או אוה יזכרמה בשחמה

 -יהמ ילעבו סירוכח סיווקה .ב*מ 4 ןורכיז לעבו

 סא טלחוה סרטו סינותנ תרבעהל ההובג תור

 .תונמ-גותימב היהת תשרה

 םכח סיטוכ
 ההזה י'סכח סיטרכ* א*ת רובע וחתיפ ,תפרצב

 ןוגכ) יטנגמה ספה סע קיטסלפה סיטרכל ולדוגב

 ןורכיזה לדוגב ונממ הנוש סלוא ,(יארשא סיטרכ



 .שומישה תעב וא ,יוהיזה אב סכחה סיטרכה רה סיימינפ םידוביעל ותלוכיבו סיטרכב רוצאה

 :ןורכיזב םירוזא 3 שי ללכ-ךרדב תושירד רפסמ לע תונעל רכה יבועכ ויבועש ,סיטרכב לולכה 'בבשל תוד

 פואב םינותנ אורקל רשפא :ישפוח רוזא .1 .סיט

 . ,ישפוח ת ולועכב תובושח ,(אסו גאז אוטחשאס) 1974-ב ליחתהש חותיפה

 תא אורקל ןתינ הז רוזאמ :ידוס רוזא 2 , ,ריעז ינורטקלא לגעמ סינכהל ןויער לע ססובמ

 . 4 יוהיו-תו אקנב -ֶכיִז לי י 4

 -שמה לש ידוס דוק תסנכה רחאל קר םינותנה / כיז ליכמ ינורטקלאה לגעמה .קיטסלפ סיטרכב

 ,דחיב סהינש לש וא סיטרכה קיפמ לש ,שמת .תובינג תעינמו תוידוס חוקיפל תורשפא סע בדא 10 דע עיגהל לגוסמה ןור

 תא אורקל רשפא ונממש טלחומ ידוס רוזא .3 .ןורכיזה לוהינלו
 -טקלאה לגעמה ךותבש הקיגולה י"ע קר םינותנה תושירד רפסמ לע תונעל אב סכתה סיטרכה

 :ןונכ ,ץוח ימרוגל וריבעהל ןתינ אל לבא ,ינור -ינמו תוידוס ,יוהיז - תויאקנב תולועפב תובושח

 . ר

 ,סיטרכה איצומ לש וא שמתשמה לש ידוס דוק :תונוכת רפסמ ול שי .תובינג תע
 ."וכו ,םינותנה תנפצהל ידוס חתפמ

 וניא :תורחא תויורשפא סג שי סכחה סיטרכל

 וא יוהיז רפסמ ןזוה סא תולועפ ךשמה רשפאמ

 ,םיפסונ סינותנ תביתכ רשפאמ ;יוגש ידוס דוק

 תויהל לוכי ;םדאה לש ותואירב בצמ לע ןוגכ

 ירוביצ ןופלטב סולשת יעצמא ,יארשא סיטרכ

 "וכו
 יסכח סיטרכ' אמגודל סינתינ 5-ו 4 "סמ רויצב

 -ומישמ המכו ואח: אוגדוסש=מ תיתפרצ הרבח לש

 סנו ריעז בבש םסג - בלושמ אוה סיטרכה .ויש

 סימולשת ותועצמאב עצבל רשפאו - יטנגמ-ספ -

 -ישה תא סיפידעמ סיקנב הברה ,תפרצב .סינוש | 5 599

 ,תיתגרדה הרבעה רשפאמ הזו תבלושמה הט - ב8 2-4

 .הלוז היגולונכטב ,םכח סיטרכל ,תיסחי הלק /

 ,סכח סיטרכל סיארוק וחתפתה ,הנורחאל

 .יתפרצה ילארטנוק' תרבח לש ומכ אפזאסוא

 ינפ-לע יתוחיטב ןורתי שי ,םכחה סיטרכל אוטתס סו.

 ןוויכמ (יארשא סיטרכ ומכ) ליגרה סיטרכה מ

 .רתוי השק סיאמר ידע וב שומישהש

 דחא היהי םכחה סיטרכהש סיזוח ,תפרצב

 ףסכו סימולשת תרבעהב חתפמה יביכרממ

 דגאמל השיגל חוטב יוהיז יעצמא םגו ,ינורטקלא

 יצורע וא סקטואידיו ומכ סינוויכ-וד עדימ יר

 קוחרמ סימולשת :ןכ לע רתי .סולשתב היזיוולט הריכמ תודוקנמ ינורטקלא םימולשת תשר לש ינורקע םישרת :ד יסמ רויצ

 סיטרכ אלל טעמכ סיירשפא יתלב טעמכ סה

 דפ זה! 10% ן 031 5ע!97ו.
 נח ?וא 04. 60%

| 
 06ס0טה[!

0 
 סה

 .סכח

 | דםחאוואהו 5

 קטו וס דמו םקתסאם קונפו | דש םא

 אסצסחא אש תעסחא

 51א83גאא תשר :2 יסמ רויצ

 דדצ דמו 5

 -ב ךרענש יוסינה תרגסמב ,1981-ב ,תפרצב השיגה .ןורכיזהמ הביתכו האירק תולועפ =
 -ידיוה תלעפה תעב (סירפ לש רברפ) שפוולצ רובע וחתיפ ,תפרצב הרטמב ,תנגומ וא תישפוח תויהל הלוכי ןורכיזל
 7 \ 6 ל לטוא , , 'א"ת רפסמ אמגודל ,ידוס דוק ינורטקלאה לגעמל תתל

 -ינב ופתתשהש בא-יתב 2500-מ ,יתיבה סק ההזה 'סכח סיטרכ 2
 רוק ולביק 300-כ ןויס ּ :

 ב ו ףוסמל סיטרכל ולדוגב סינתינ סניא ןורכיזה לש םייוסמ חטשמ סינותנ =
 בשה הלווה הלאמה ספה םע קיטסלפה םינותנ .(םיעובק םינותנ) יוניש וא הקיחמל

 ב ב 4 ו קוב ימואלה וריג תולועפ לש, האצותכ ןכדעתהל סילוכי םירחא

 יקר תה :עצבל ל סיטרכ ןוגכ) יטנגמה -תנה תעפשהב ,סיטרכה ךותב ,םידוביעו בושיח

 : .תיבהמ תוינק < הנוש םלוא ,(יאר שא הנוכתה .ןורכיזהמ סיארקנה וא סיסנכומה סינו

 תוגצה ,ןולמב םוקמ ,הסיט יסיטרכ תונמזה < ןורכיזה לדוגב ונממ ד 0 ה : הביבסה סע בכרומ חיש-וד תרשפאמ תאזה

 ."וכו סיטרכב רוצאה -צהו הלועפה רושיא ,ישיאה יוהיזה רפסמ רוש

 ה םידוביעל ותלוכיבו .סקטואידיו תוריש < ידובי , .םינותנה תנפ
 טכחה"טיטרכ ןיב אוה חיש"ודה ,ללכ-ךרדב בבשל תודוה םיימינפ ו רפסמל קלוחמ סיטרכה לש ןורכיזה =

 , , ה ידי ,ןכז .םייפיצפס השיג י
 זכרמב אצמנה 'רטסמה סיטרכ'ו שמתשמה ידיבש ויבועש ,סיטרכב לולכה קוח םהמ דחא לכלש
 -דוס סידוק בושיחל סתירוגלא תרזעב ,בושחימה תונימז תניחבמ ינשהמ דחא םינוש ןורכיזה ירוזא

 ."וכו הנפצהה תרסה ,הנפצה תוחתפמ ,םיי .סיטרכה יבועכ רפסמ תביתכ תעב ,ותריצי תעב :םינותנה תסנכה



 יתוינורטקלא תומיתח* תריציל תובשחמ שי
 7 19 םידוביעו םיירוביצ תוחתפמ סע תובלושמ ויהיש ."וכו תיב ,ירוביצ ןופלט ,תויונחב םיינורטקלא

 סתירוגלא חוחיפ לע ועידוה תפרצב , .סכחה סיטרכה תרזעב

 588.) 5םקז ידע ,ףסכל 8 ל -ורכה תולועפה לכ ,יתפרצה סוקלטה ךותב

 טוסמ םימדטסמ 6אואשאמיפ 5 תרגסמב תואצמנ םכתה סיטרכה אשונב תוכ

 -רכבש בבשה לע ססובמה 1 איה הרטמה .ספומ6גחסא 6גאדמ ג אופאוסוהפ
 שי סא) סוקמב סלשל רשפא ותרזעבש ו : האל טשמ הסרהסה הסבת יטפל

 5ואפהאא

 טז גצ ד
 סזגאסגהס קה 5

 דדצ -הפמ םעאאוא6
 הפצ א6המסאסטפ דצקסמ 8

 םופצא6תהסאסטפ דצקפ ץוק
 םופצא6התתסאסט6 דצפמ ₪503 37%

 סצא6תתסאסטפ דמם 5
 ספצא6תהסאסטפ דצקש 5010 7%

 דס גצ וז הד םוש גץ 0 5דסאושה דשמאווא החותפ תשערב תורבחתה :3 יסמ רויצ

 ןורכיזה ירוזא תקולחו םכח סיטרכ :4 יסמ רויצ
 ולש
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 םכח סיטרכב שומישל תואמגוד :6 יסמ רויצ

 5וגחז 60
 הקק(ו6גזוסא

65 

 ו חרוא .
 יהל 0 8

1060 | . 6 

9 6 6 9 
 זחא גס םבב |

 נ חוו ,גז אד < גס ₪
-5- 

6% 

 ח45 ב1 4150 !סז 166 03חו0ת\ גת
 צ 631 קא 6

 105 \0 5 4560 סע 116ח6ח 0805 416 ₪
 6 5:חק65 506ח חשפה 63105 :תט5 ה-5 יט

 10 6 ק-6426 \ תת

 םוכיס
 ואדפ8אגדוסאה1 455061 דוסא ץסת אוו60686טוד)

 תוחתופמה תוצראמ סיקנב ללוכה ((6גאסצ נווטקלא סולשת ל 0 8 , דוק לא
 סיניינעתמה ,סיאקירמא סיקנב םגו הפוריאב תרזעב הריכמ תודוקנמ ןונכיתל סישדח סיקפוא חתופ , ל שי
 אשנב חתול ,סכחה סיטרכה ןה תוירקיעה תורטמה רשאכ ,תוכרעמו תותשר

 ו ;תה תלז

 דע 50 קיפנהל תורשפא לע סיעיבצמ סירקחמ 0 . 2 ו 0 : 06 כ
 ינפל דוע ,הנשב םימכח םיסיטרכ ןוילימ 0 ןונכיתל םישדח םיקפוא 0 0 ל

 תויתרפיס ,עדימה תרבעהל תותשר .1990 תונש וטאכ ,תוכועמו תותשר ה - ב 2
 החונ השיג ורשפאי ,(:3,0.א) םיתוריש תובלושמו / עץ ,םכחה סיטרכה תקפהבש העקשהה תא ןזאל
 .הריהמו ןה תוירקיעה תווטמה .ליגרה סיטרכהמ רתוי רקי אוהש

 תשרוד לודג ףקיהב םכח סיטרכ תריצי
 10 ןוגריא .םיימואלניבו םיימואל םיטרדנטס
 .ותוחיטב תרבגהו ןיב ייפ קשמימ רובע סג םיטרדנטס תריציל לעופ
 םג םימייק .ומצע סיטרכה ןיבו סיטרכ יארוק
 וצד גא1ו6 ומכ סוחתב םילעופה סירחא סינוגריא

 .סהיניבו םיניינעמ סיחותיפ סנשי ראב סג םולשתה תולע תלזוה
 קנב לש יקנבלט' - ןופלטה תועצמאב קנב יתורש

 לע תוססובמ דיתעל תוינכותו ,אמגודל טנוקסיד

 סיללוכה ,סינוש סיקנב לש היגולונכטה יחותיפ

 ₪ הריכמ תודוקנב סיינורטקלא סימולשת
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 ןפואב עדימ תרבעהל תוריש וניה ינורטקלא ראוד

 .ןעמנה לא חלושהמ ינורטקלא
 :םיתוריש יגוס הברה תללוכ וז הבחר הרדגה

 (ס0א- (9א8 ,הילימיסקפ ,סקטלט ,סקלט ,ףרגלט
 ידבעמ ןיב תרושקת ,דז:ת 855 א:55 00 5:
 רש ךוראה חווטב .דועו םיבשחמ תודיעו ,םילילמת

 ריבעהל שמתשמל רשפאל ךירצ ינורטקלא ראוד תור

 דבעמ ,הילימיסקפ) םינוש םירישכמ תועצמאב עדימ
 ,רוביד ,יתוזור ,ללמ - םינוש סינפואבו ('דכו םילילמת

 .םינותנ
 - תמדקתמ רתויה הרודהמב וא ,טפא-ה תשר

 לש תיתרפיס הרבעהל תבלושמ תשר הווהמ ,ם5פא

 םטסא תשרב יד תויטטס תונומתל .םיבלושמ םיתורש
 -ספב ₪5פא ב ךרוצ שי תוענ תונומת רובע .קד ספב
 ראוד לש סיחותיפ רפסמ רוקסנ ןלהל רמאמב .בחר

 .ינורטקלא

 לאוד לש סינוש סיגוס
 ינורטקלא

 -לטה היה ינורטקלא ראוד לש ןושארה סושייה

 ובשי וקה לש סידדצה ינשב .1837 תנשב אצמוהש ,ףרג

 .סרומ ינמיס וחנעיפ וא ושיקהו םיינדי סיליעפמ
 רשא רתוי סדקתמ חותיפ אוה (דדצ) פייטלטה

 יציפ רשק רצי סגו םידילק ידע םינמיסה תשקה רשפיא
 רותיא לע סג חקיפ ךכבו לבקמהו חלושה ןיב רישי
 .תיתרפיס הרוצב רבעומ פייטלטב עדימה .תבותכה
 עדימ לש הטילקו רודיש רשפיא ריינ יטרסב שומישה
 .ליעפמ לש הפוצר תיזיפ תוחכונ אלל

 רשא ,בשחמ לע ססובמה ,סקלטה חתופ 1960-ב
 .(5ֶסאפ גאס קסמואגתע) םירדש חלושו ןסחאמ לבקמ

 ראמו (אפ1.אצ (כיחפ) רסמימ תנחתל רבעומ רשטמה
 .ןעמנה לא חולשמל םיאנתה םירצונש דע סש ןסח

 הליחתב .הילימיסקפה העיפוה 1966 תנשב
 ךשמהב .לבקמהו חלושה לש תינמז וב הלועפ השרדנ

 .חלשו-ןסחא לש הטישל הרבע הילימיסקפה סג

 ל ₪) תודוקנ תרבעה לע תססובמ הילימיסקפה
 תא סגוד רישכמה .שטניאל תורשע רפסמ לש תופיפצב
 הריהב הדוקנה םאה טילחמו הנותנ תופיפצב ךמסמה
 תועצמאב רבעומ (0 וא 1) יתרפיסה עדימה .ההכ וא
 :הילימיסקפל תוירקיע תוטיש 3 ןנשי .ןופלט יוק

 .תוקד 4-6 - דומע תרבעה תוריהמ .תיגולאנא .א
 תרבעה תוריהמ .סינותנ תסיחד סע תיגולאנא .ב

 .תוקד 2-3 - דומע
 .הקדב דומעמ תוחפ - תויתרפיס תוקינכט .ג

 רסוח איה הילימיסקפב שומישב תויעבה תחא
 .םינוש םינרצי לש דויצ ןיב המאתה

 ראודב דבכנ סוקמ םיספות םילילמת ידבעמ

 תונחת סילילמתה ידבעמ ויה סתליחתב .ינורטקלא

 תרושקתה תוחתפתה סע ,ךשמהב סלוא ,תודרפנ
 סניב רשקתהל סילוכי סילילמתה ידבעמ ,תותשרהו

 ידכ .םילילמת ריבעהלו הנותנ תשר ךותב סמצע ןיבל
 הרסח שממ לש ינורטקלא ראוד היהת וז הטישש
 .יטמוטוא חולשמו ןוסחא לש הנוכתההל

 ינורטקלא ראוד
 (סתו) בשחמ ססובמ

 :סיניינע 2 לע רקיעב תונעל אב מדמאד לש חותיפ

 -וריהמב הרבעה י*ע - תרושקתה תואצוה תלזוה .א

 .רתוי תוהובג תוי
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 ינורטקלא ראו

 .םישמתשמל סימכחותמ סי :

 תונש תליחתב הנושארל 6% 0 0 ק ל ש ו וטארה סושייה

 ב 0 ו חלושה וז הטישב .70-ה היהינוו טקלא ואוד
 ' יזב יתרפיס ןפואב ןסחואמ רסמה .בשח

 רסמה .םינעמנ תצובק וא דחא ןעמנל חלשנו . תנטב אצמוהש, ףרגלטה

 תספדמ ג"ע ספדומ וא ךסמה ג*ע ןעמנה לצא עיפומ לש סידדצה ינטב .7

 לבקמש ו אצמנ ןעמנהו חלושה ןיב .ןעמנה לש םיליעפמ ובשי וקה
 דכנה יפל סתוא ןייממ ,םתוא ,םי

 מ"מאד תוכרעמ ןנשי .סהילא ב ו וא ושיק הו םיינדי

 ןיב רשק רמולכ ו ןיב רשק םג תורשפאמה .סרומ ינמיס וחנעימ
 .בשחמ ותואל סירבו , : 3

 ססובמה מ"מאד לש הרוצת ל ש - % ,לק לטה חתופ 1960-ב

 מ"מאד לש הרוצת הארמ 2 טוטרש .דחא בשחמ לע ,בטחמ לע ססובמה

 - .םיבשחמ רפסמ לע ססובמה ןסחאמ לגקמ וטא

 הרקמב יאדוו ,דחא בשחמ לש 7

 -אדב חתפמה ביכרמ איה 2 ה 65 אפ םירדט חלוטו

 דוביע ןונכ סידיקפתל תיארחא הנכותה .מ"מ ,10תוץ\תע)

 יוהיז ,רסמה תלבק רושיא ,הצופת תמישר,לילמתה העיפוה 1966 תנטב

 תבית ,םיכמסמרוזחיאו ןוסחיא ,סול ל

 תא הנממ תחקלו תונפל ל 0 ל הליחתב .הילימיסקנה

 -שמל ספדומ רסמ תריצי ,(ורובעורבטצהש סירסמה תינמז וב הלועפ הטרדנ

 ררסמי"ע תכרעמל סירבוחמ סניאש ולאל) 0 .לבקמהו חלוטה לט

 תלוכיה אוה מדמאד לש תובושחה תונוכתה תחא םגןטמהב

 קר עיגי רסמהש ךכ תוחיטב לש תונוש תומר רוציל הרבע הילימיסקפה

 .ךכל םי ה םי .

 רדשלו לבקל תלוכיה איה ה ,חלטו ןסחא לש הטישל

 תומדקתמ ל .םינוש םינרצי לש םיפוסמ לא וחתופ מ"מאד תוכרעמ

 רשא תוינורטקלא תופטעמ תריצי תורשפאמ רתוי תונט תליחתב הנוטארל

 ,םינותנ ,ללמ - איהשלכ ה י הי

 בו חלוטה וז הטישב .70-ה
 וסמה תא סינכמ

 ראודב הצפה תוטיש וסמה .בשחמ תועצמאב

 ינורטקלא יתרפיס ןפואב ןסחואמ

 רשקתהל עגונש המב תובושח תוטיש יתש תומייק תלטנו תכרעמה ןורכיזב

 :ינורטקלא ראוד לא תור תצובק ואדחא ןעמנל
 5 30\:51) סינ יש .

 (ןא-וסטצפ) שמתשמה א ל ב עינומרסמה .סינעמנ

 קפסמ הנוק שמתשמה סינמז ףותיש תטישב וא ךסמה ג"ע ןעמנה לצא

 רבחתמ ףוסמ תרזעבו א"ד תורישוראוד תבית תורישק .

 דסמה תומכ יפ-לע עצבתמ סולשתה .תורשה 7 לטתסנדמג עספדומ

 תביתל סיעיגמ וא א"דל םירבעומה םכרואו םיר : ןעמנ ה

 .ולש ראודה

 הנכות םעבשחמ

 ראודתביח

5 
 םיפוסמ

 =='ב'פיככ

 מיימאד לש הרוצת :1 טוטרע

 .דחא בועחמ םע
 תינורטקלא



 ,ךרוצ שי זאו בשחמ שי שמתשמל הינשה הטישב
 הנכותבו ראוד תבית רובע ןורכזב ,תרושקת וקל ףסונ

 .םיבשחמ ןיב תרושקתל
 תועצומ הנושארה הטישה י"פע א"ד תוכרעמ

 סאות 1. טז 06 סועססא, ומכ תורבח י"ע קווישל

 0 ד ,תוטספנ(\דסא 555 סס., ססאוקוטפתתי,
 .דועו אפז, עב

 פואדאי"ע תועצומ הינשה הטישה י"פע תוכרעמ
 גאס, מא, םוסוחג1 או עוד ץג6\תכ ,6וםואאצ.
 .דועו

 -שחמ תדיעו ןוגכ מ"מאד לש תוטיש דוע תומיק
 רפסמ ריבעהל סילוכי םיבשחמ רפסמ וז הטישב .סיב

 הדיעווב םיאצמ>סה וליאכ ,תחא הנועבו תעב םירסמ
 ,שנפימ וא

 = הניה ינווטקלא ראוד לש תחא הרוצ
 ,( דס | סא תות-סא10 א אדמכ | אוםןססאו
 הז תורישב .ב"הרא לש ראודה יתורש י"ע תנתינה

 חוקלה י"ע םיאבומה םייטנגמ םיטרסב םישמתשמ

 ףינסב בשחמה י"ע סיארקנ םיטרסה .ראוד ףינסל
 יפינסל שססאו תורש תועצמאב תינורטקלא סירבעומו

 -פדומ םירסמה לבקמה ףינסב .ב"הראב סירחא ראוד
 תיראודה הטישב תישענ הקולחהו תוספדמ ג*ע םיס
 ראוד תרבעהל ןמזה ךשמ תא תכסוח הטישה .הליגרה

 .תוקחורמ תודוקנ ןיב

 ואדל תשרו תווסמת
 ינורטקלא

 /טלק ףוסמ לע תססובמ א"ד לש היגולונכט לכ
 תשרל רבחתהל םילוכי םיפוסמה .תרושקתו טלפ
 ראודה .תוימוקמ תרושקת תותשר תועצמאב
 וקלח וא ,ולוכ ינורטקלא תויהל לוכי ינורטקלאה

 .(6.ססא) ומכ)ליגר ראוד תועצמאב וקלחו ינורטקלא

 יגוס 3-ב ןיחבהל רשפא תותשרו תרוסמת תניחבמ
 :םיעצמא
 .םייטרפ ןופלט יוק וא ,תירוביצה ןופלטה תשר .1

 .חלשוךסחא תוללוכה תודחוימ סינותנ תותשר .2
 .טרס תובחר תותשר .3

 רטקלא ראודב שמתשמה תא ןיינעמ אל השעמל
 תוריהמ המו לעופ תורישה תשר גוס הזיא לע ינור
 חוטב ,ריהמ ,ןימא תורישהש ןמז לכ ,רמוחה תרבעה
 תרושקתמ ינושב הז .ריבס ריחמבו שומישל חונו
 תובישח שי סש ,םיבשחמ ןיב תיביטקארטניא סינותנ
 .הבוגתה תוריהמו םינותנה תרבעה תוריהמל הבר

 ךסחא איה א"ד תכרעמ לש תירקיעה הנוכתה
 יתש ןיב רישי רשקב ךרוצהמ תררחשמ וז הנוכת .חלשו
 תנוכת .הינשל תחא סירסמ תוחלושה הצק תודוקנ
 ןיב והשלכ סוקמב תלהונמ תויהל הלוכי חלשו-ךסחא

 היזכרמ ,חלושה לש הצקה דויצ :הלבקמל חלושה

 והשלכ רחא סוקמ וא ,יזכרמ גתמ ,תיטמוטוא תייטרפ
 .תשרב

 בקעבחרתמו ךלוה טרס-תובחר תותשרב שומישה
 םינייולל הפולחכ .םייקסע תרושקת יניוולב שומישה
 תרושקתב םסג סייטפוא םיביסב שומישה טשפתמ
 סינטק םיקחרמ רובע .תיצראדסינפ סגו תימואל-ךיב
 דואמ ליעי ןורתיפ הווהמתיתרפיס וידר תרושקת
 .תיניוול תרושקת םע תורישי הבלשל רשפאו

 רשקת תותשרו תויטמוטוא תויטרפ תויזכרמ סג
 תויתרפיס תותשר תיינב תורשפאמ תוימוקמ תר
 .הילימיסקפו סינותנ ,רוביד רובע ספ-תובחר

 תירוביצה ןופלטה תשרש ידכ ,גותימ תניחבמ

 ךירצ ינורטקלא ראוד רובע םג תישומיש תויהל לכות

 לוצינ רשפאתש חלשוךסחא תטיש תא הב םשייל

 .וקה לע יונפה ןמזה

 םנמא שי (תנארשי ומכ) תונמ גותימ תותשרל

 תטישל תומיאתמ אל ןה סלוא ,עדימ ןוסחאל ןורכז

 128-ל לבגומ םינותנה הדש ךרואש ןוויכ חתלשוךךסחא

 הנמ ךרוא ץלמומ תיתרפיס הילימיסקפ רובע) .םיוות

 .(םיוות 256 לש
 ןמזב הדובע שרוד וניא ינורטקלא ראודש ןוויכ

 תויומידק ןתמל תורשפא תשרב תויהל הכירצ ,תמא

 .לדגומ ןורכז שרוד הזו תמא ןמזב תודבועה תונמל

 הצק דויצ ןיב רשק תורשפאמ תומכחותמ תותשר

 -ףוסמ ,ףוסמ-ףוסמ :םינושסינרצי לשו סינוש םיגוסמ

 דויצל השיג ורשפאיש תותשר .בשחמ-בשחמ ,בשחמ

172 
 -טקלא ראד ןוגכ ו כ 5 תונוכתה תחא

 תריכמ תודוקנ ,תי : ה ,י 2
 מ רתוי תויאדכ ויהי ולא תותשר - מ"מאד לש תובושחה
 רוציל תלוכיה אוה
 ראודב הניקת תוחיטב לש תונוש תומר
 ינורטקלא קו עיגירסמהטְךכ
 -עהל סינוש םיתוריש ןיב תומיאת חיטבהל ידכ .ךכל םישרומה םינעמנל
 םינקתב ךרוצ שי (תונומתו סיטסקט) םינותנ תרב תרחא הבוטח הנוכת

 ] י טלקנז ל הילימיסקפבו סקטל ק 0" לבקל תלוכיה איה
 ו ל יי לש לש סיפוסמ לארדשלו
 ראודה אתב ןורכזל שנכנ רסמה ללכ ךרדב א-ב תוכרעמ .םינוש סינרצי

 יצוהל לוכי ןעמנה .בשחמבש
 ו רסמה לש ןכותה .סיפדת ותויתומדקתמ
 שי הרוצב םג תודיחא חיטבהל ידכ .הרוצה אל סלוא תריצי תווטפאמ

 ה תוינווטקלא תופטעמ
 יי ל ל

 סטרומה סנש וה גט וז תניחבמ הילימיסקו = = 7%מ סנכמ |ה!לארשא
 אפאוהש טנ50דסאו6 אפ40807מ לדבהב ,אזפפ ,ללמ-איה טלכ הרוצב

0 5408. 
 -למה איצוה סטזד ףרגלטלו ןופלטל ל"בה ןוגראה 'רובידת ונומת , םינותנ

 035405 11אש- אצומ רובע 1984-ב א.א0 תרדסב תוצ .יוכו
 .ולאה סיתורשה ןיב המאתה רוציל ידכ ,11%0 550 לטת ירקיעה הנוכתה

 ל לושמ הרבעה סג תרשפאמ הצלמהה :הזמ רתוי -
 0 הילימיסקפ .תונומתו טסקט ןסחא איה א "ד תכועמ

 ראודה ומכ ,איה םג לכות סינותנ תשר ךרד תרבעומה וז הנוכת .חלשו

 לדומ לש 4 המרב שמתשהל ,סקטלטה וא ה ּף טקב זו וצהמ תררחשטמ

 ןיב תרושקתה הנבימ תא רידגמ אש לדומה תודוקנ יתש ןיברישי
 לע תוצלמהה תועבונ ןאכמ .לדומה לש סיביכרמה םירסמ תוחלושטה הצק
 .סיתורישהו סילוקוטורפה ןיב רשקהו סילוקוטורפה , א

 ובו אוט לדומ לש יללכ הארמ ןתינ 3 "סמ רויצב .ה נטלתח

 רפסמ םע מיימאד לש הרוצת :2 טוטרש
 = לש ב

 , בשחמ

 וו ו - תחש | תבית

 ףוסמ ₪. -

 שי ףוסמ

 ל תבית

 יגבשחמ
 ו תבית 5

 .אוהפ לדודמ לש ו הארמ :3טוטרש

/ ₪ 
 * 60[ פז : 0 060163 ה :ה16/86זו00

*+- , 
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 " תויהל לוכי רשא סדא-ךב וא בשחמ שמתשמכ רדגומ

 ,ספיליפ ,סנמיס ,יטבילוא ,לרנב ל 260הד*ה תדיעווב םירסמה תרוצ תא רידגמ אט .לבקמה וא חלושה

 ראודל סיסב תויהל לוכי א ו ןקתהש םירמוא שי םייוניט וסנכול ,8 םע ינויכ-וד ןפואב רבחתמש (טצממ 406אְַר עג תרזעב

 -רדשתה הנבימ יוניש רשפאמה ,ילסרבינוא ינורטקלא ססנתהבג<40 ןקתבסג 00555408 דדא/\אפתמת 51/5112 אמ
 ל 5 ל : .4 סמ רויצב ראותמ םירסמה לש יסיסבה הנבמה

 יתורי עפהל ססחד לש ך עיפוה 1985-ב 0 רבטצהש ןויסינ לע .א 0 תלעפהל לש ךירדמה עי 5
 ףסוותמה (צגנגעמ גפספפ 553/א2'ףסומ-ךרע ילעב' / ה קס ֶּ . 4 ל ה םינטה עבואב סיינכט םינויפיאו םילוקוטורפה תא רידגמ ןקתה

 בה תורו תטעתו ,תונורחאה למרנ הוק תה פל ה
 תמועל ,רסמה תלבק לש ןמזהו ו כ 078 םסעהמאתה 04558408 ססאפאז6א- א. סירסמ תרושקת תביבס

 :א'דב תוליבומה תוצראה ןיב םירויטכמ ןיב וטק לש הנושארה הבכשל סחייתמ .דחסא טאישוסא,םח)
 ומדד םואזר ועגעססאו "בח :ב"הראב 240 ןקתה לע ססובמ .םישמתשמלו סינרציל תעגונה 061 לדומ

 .אזדהר המ א0אטפאז סטאצוםא כופאג סס.) אפס :ןפיב מזב הפונת לבו :תוריש תומר יתשמ בכרומ אמ
 תויעבמ תעבונ ןפיב אד לש הלודגה תוחתפתהה ו ,/ ק 05405 ד אפהת 5צ5דמא) - יסיסב תוריש תמר .1

 תובותכ לש (שאשטנסץפ) הפטעמ יתורשב תלפטמה אמ

 .הריסמו

 אצמנה םחת ?5ת50א41. א55400 5 - קאט .2

 0 תכורעתב .ןווחא
 14(רבונה ,1987 ץרמ)

 וריבעהל השקש ,םהלש דחוימה בתכל תורושקה

 .א דוקב תינורטקלא
 תוריש ,אז-א65 לש התסינכל וז הנשב סיפצמ :הילגנאב

 .סוונססא| תכרעמ לע ססובמ םימוטייוגיצה תוצוא .ןורכז ססובמ תורש הווהמו אצ"ל תחתמ

 ,אדד 45 0 א"ד תסנכה 1987-ב 0 :תפרצב ,%40-05 |קתה לע ה לש ה

 .א1:\דטז תרמוח לע ססובמ . .א55408 דדו. אצות א 2 .

 ןושארהו א.א סיססובמ סיטקייורפ רפסמ שי :ץיוושב ראדה תוריט: ןהיניב .טצפת 4ס₪אז - טא .ב

 .1988-ב עצבתהל ןנכותמ םוקלט ,ינמרגברעמה (5 רויצ האר)
 הסינכ סיננכתמ ,הפוריאב תונוש תוצראו הידוושב ,לרנ'ג הטד, (ה ילגנא) .הטילקו רודישב טג תועצמאב קר ןייעל הארנ שאט-ה

 .0ונ אז וא םזאוססא לע ססובמ ,אידב נמיס ,יטבול :םינוש תרושקת ילוקוטורפ םימייק אח ב

 רפסמ שי ,א.יפ ןקתל הצוחנה הרמוחל עגונש המב ,ס מ ִס, טבילוא ₪ תרושקת לוקוטורפ :אחא"ל טא ןיב

 פוסחאו אב, שגאס- :ןוגכ,סותתב תולעופה תורבח .דועו ,ספיליכ ₪ לוקוטורפ :אחא-ל אזג ןיב

 .ופא6 דוביע טאל טא ןיב
 א40 תצלמהב תרושסת לוקוטורפ סייק אל ןיידע

 אלו הויסמל אל - טגרר שמתשמה ןיב קשמימל

 .הטילקל
 ןיבש ךרדב קסיד לע ןסחאל ןתינ םירסמה תא

 רשפא וז הטישב .תושרל הריסמה ינפלו אחא-ל טגזה

 .יזכרמ סוקמב ימוקמ ןורכזב רסמה תא דבעלו ןסחאל

 רדושמו קסידהמ ףלשנ רסמה ,וק הנפתמש עגרב
 יפל דדוקמ היהי רסמהש הז ךירצש המ לכ .ןעמנל

 .א0 תשרה רובע א.5 תשרב ותריסמ ינפל ךרוצה
 ורקימ וא ינימ לע סג ןיקתהל רשפא א.0 תא

 תומרה לע תוססובמה הדובע תונחת לע וא םיבשחמ

 .058ז לדומ לש תוכומנה

 תא םיחיטבמ תונמה תמוצב אוזא לש ףוריצ תרזעב
 ,ריהמ הבוגת ןמזב ךרוצ שישכ .א.4ש לש סידיקפתה
 ,ש"לסא 500-מתוחפ אוה הדובעה תנחת לש ןורכיזהו

 ,דיחי שמתשימ לש קשמימב קר ךומתל הלוכי הנחתה

 .דודיקל ,טאאחא הזפ :פתשמת סע דחיב
 רתוי היהי אא לש שומישב חותיפהש ,הארנ

 (אזכמ אתא אטדיאסמא)חווט תכורא תשר תביבסב
 תורחא תותשרל סירשגמ סהל שיש א.5-ב תשמתשמה

 .סירחא סיתורישו
 תותשר חותיפל תימואלניבה המגמה ללגב

 לדומל םאתהב (וטפא) םיבלושמ םיתורישל תויתרפיס

 -בהנכה תודובע תומייק ,(תוחותפ תוכרעמ) 1

 055405 סאתנמאדמעכ דוא אדמת- אוסדדפ רובע 0
 היהי אוסדוצ ןקתה .1988 תנש תארקלש\אספ 5ו'צא)
 הביבסב סירסמ רובע (5טקטע5דרא.אט ןקת לש לע-ץבוק

 .םינרצי תבר
 סג סייוניש וסנכוי ,1988-ב סשזד-ה תדיעווב

 סינשה עבראב רבטצהש ןויסינ לע ססבתהב א. ןקתב
 .אוסדפ סע המאתה השעתו ,תונורחאה

 סינוכתמ סיווהמ ,אוסמצרו א40 ,םינקתה ינש
 ,א :הניקתב סיקסועה םירחא םסיפוגל סנג סיבושח
 (סס אוהבת ארט 0 05 אס דד < ) (םקד )א אד

 אסא ותאפאדג 0פאפתא1.,. גד8ד, 5תנ/ושאפ, 01 ת/פודד

 התשע ןורחאה ןמזב מבי סג .ד1 סס0/ תי דסא

 תורמל :מ0-061 החותפה תכרעמל רשקתהל ידכ סידעצ

 תורבח .א.אס חתפל היתונווכ לע עידוה סרט מבי ,תאז

 .מבי תביבס רובע א. וחתיפ תורחא

 .רסמ לש יסיסבהנבמ :4טוטרש
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 אד תכרעמ לש םיירקיע םיביכרמ :5 טוטרש

 .(/1655/05 ד \א5זםח 55ד5א))

 טה
 ואדם

 טטפ₪
 ואזסתזגס66

 / א.400 6סאואוטאוסגדוסא
 ו .הפוריאבש כשאמר

 | ג0פאז הניקתה יפוג י"ע הלא םינקת סוסיבל תובישחה !דהגאפזפה אשדואסהא
 , | | םיתוריש ןיב תורשקתהב רקיעב איה ,עס"7ו ססחד
 תותשר ןיב וא ,תוירוביצ תותשרל םיכיישה סינוש
 ואד הס ו ךותב וא ,תוירוביצו תויטרפ תותשר ןיב וא ,תויטרפ
 .םינרצי-תבר הביבסב דיחי ןוגריא

 תויוחתפתה רפסמ
 םלועב

 לביק א4₪ ןקתה לע ססובמ םירישכמ ןיב רשק

 ,1987 יצרמ) פח תכורעתב .ןורחא ןמזב הפונת
 ,ס5ז-א.י0 ןקתה לע סימושיי וגיצה תוצרא 14 (רבונה
 םוקלט ,ינמרג ברעמה ראדה תוריש :ןהיניב



 ץראב תויוחתפתה
 יבחל .ינורטקלא ראודל סיחותיפ שי ץראב םג

 בשחמ שי ,הז םוחתב הליבומה יבהזה תשר - קרוע*
 הילא תינורטקלא ראוד תבית חוקלה לבקמ ובו יזכרמ
 "רעצמאבו סנכיהל (ומעטמ סישרומ וא) אוה קר לוכי
 .סלועבו ץראב סוקמ לכל סוקמ לכמ רשק רוציל הת
 תשרל תורושק הרבחה לש תובשחוממה תוכרעמה
 תומוקמב תלעפומה ,תימואלניב ינורטקלא-ראוד

 תורשעמ רשקתהל ןתיג הילא ,םלועה יבחרב סינוש
 -עהל תוימואלניב תרושקת תותשר תועצמאב תוצרא
 תשר' לא ילארשיה חוקלה תורשקתה .םינותנ תרב
 יטרדנטסה ףוסמה רוביח ידי-לע תישענ יבהזה

 םיפוסמ ,םילילמת דבעמ ,ישיא בשחמ) ותושרבש

 ליגר ןופלט וקב תימוקמ החיש תועצמאב (סהינימל

 שמתשמל רמשנ סש ,הרבחה לש סיבשחמה זכרמ לא

 -רטקלאה ראודה תבית' השעמל אוהש *הדובע חטש*
 לבקל יונמה לוכי ןאכמ .ותושרל תדמועה 'תינו
 תינמזרב עדימה תא ץיפהל רשפאו עדימ לכ ריבעהלו

 קייתל סג רשפא .םינעמנ 500 דע לש הצופת תמישרל
 .יטרפה הדובעה חטשב ,סנכנ וא אצוי ךמסימ לכ

 תא תררחשמ תינורטקלאה ראודה תבית ,ןכרמכ
 לוכי אוה .הדובעה סוקמב תיזיפ תולתמ שמתשמה
 ואב סוקמ לכלו םוקמ לכמ תועדוה לבקלו חולשל
 .ןופלט וק שי ובש סלועבו
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 סקלט חלשי חוקלש תורשפאה איה ףסונ תוריש
 ראוד תכרעמב סייונמ סניא סא ףא ,סקלט יונמ לכל
 סושיי .סקלטה חולשמ ךילהת רצקל הזבו ,ינורטקלא

 .הרבחב 'הרוגס' םסישמתשמ תצובק תריצי וניה ףסונ
 תוקלחמ ןיב ימינפ ראודב עדימ סיריבעמ וז הטישב
 .תומייקה תוביתב שומיש ךות ,תחא הרבחב תונוש
 תושיגפה ןמוי תא ףילחהל ,לשמל ,ןתינ הזכ ןפואב
 ראודה תביתב עיפויש ,בשחוממ תושיגפ ןמויב ליגרה
 .תינורטקלאה

 תורישה וניה ינורטקלא-ראוד לש רחא סושיי
 צוח יבתכל 'תיתלשממהתונותיעה תכשל* י"ע ןתינה
 .(1986 תליחתמ) לארשיב סינפו

 לבקל םילוכי םיבתכה ,הלא סיתוריש תלעפה סע
 ףוסמ תרזעב תיתלשממה תונותעה תכשל תועדוה תא
 וא) םיתורישה ינשמ דחא תועצמאב ,דרשמב וא תיבב
 :בתכה לש ותריחב יפל (סהינש

 .'בהז תשר קרוע תרבח ךרד - ינורטקלא ראוד .1

 ."טנלא' תרבח ךרד - סקטואידיו רגאמ .2

 , י"ע השכרינ "טנלא' "בח ,תורישה תלעפה רחאל)
 .('בהזה תשר קרוע' 'בח

 -מז תונותעה תכשל ךרד תומטרפתמה תועדוהה
 תורבחה יתשמ תחא לכ ךרד סיבתכה תושרל תוני
 .לינה

 תורישה ךרד תועדוה תלבק סשל שורדה דויצה
 :ללוכ שדחה

 סדומ ללוכ סילילמת דבעמ וא בשחמ) ףוסמ <
 .(תרושקתל
 .ןופלט וק *

 הרבחה לש יונמ היהי יאנותיעהש ךירצ ןבומכ
 רובע סולשת ילב ,ףטוש שומיש רובע קר סולשתה)
 .(יונמ ותויה

 דיתעל טבמ
 :םימרוג רפסמ סיפתתשמ ץראב א"ד תוחתפתהב

 תורבח ;'בהזה תשר קרוע ןוגכ ,תויטרפ תורבח
 לע יעבט לופונומ' הידיבש 'קזב' 'בח ןוגכ ,תויתלשממ
 תורש תתל ןוישר התולעבבש יראודה תושר' ;תשרה
 : .דועו ,בחרה רוביצל אד

 (006- לופואוד ,לופונומ רצווי םא ךירעהל השק

 וא ,0סאז.טמאהתופף יקסע הלועפ ףותיש ,תסוצמ
 דיתע שי סוקמ לכמ .חצנת תישפוחה תורחתהש
 תוחתפתה בקע ,וראב םג ינורטקלאה-ראודל
 רבה תיילעו תרושקתה דרשמ תוינידמ ,היגולונכטה
 .תמדקתימ תיגולונכט הביבסב שוק

 הטלחהב ךרוצ שי ,ץראב סג ,תורחא תונידמב ומכ
 םינושה סיביכרמה ןיב לטנה תקולח תטישל תמדקומ

 סיתוריש ,הצק דויצ ,תרוסמת יעצמא :תכרעמה לש
 תוריש חיטבהל ידכ תאז לכ ;'וכו ,הניקת ,םיבלושמ
 ₪ תורישה ןתמל סגו שמתשימל סג תויאדכו ליעי
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 :םינורטקלא םיועגפלמ
 יואדיו תדיעו
 (/ופש06ס0 א

 לש ישונאה קלחה
 :בשחוממה דרשמה
 ושק ואדיו תדיעו
 -לא"םינפ ינורטקלא
 םינפ

 תוכייש ואדיו-תודיעו
 קחר-תודיעו לש יללכה גשומל
 תוללוכ ןהו ,(דאת00אתטתמא6פ)
 סיבשחמ-תודיעו ,עמש-תודיעו
 .ואדיו-תודיעוו

 תרדגה - ואדיו-תדיעו
 גשומה

 .המלצמה היה ואדיו-תדיעו לש דחוימ ןייפאמ
 :םיבצמ ינשב תרוסמת תוטישב ןיחבהל רטפא
 ינוויכ-דח תודוקנ-ברל הדוקנ ואדיו-תדיעו
 -יטקארטניאו ינוויכ-וד הדוקנל הדוקנ ואדיו-תדיעו
 יב

 דחא רוקממ עדימ ץיפהל ןתינ הנושארה הטישב
 תרושקתה ןיוול ללכ-ךרדב ;םישמתשמ לש בר רפסמל

 .המיאתמה הידמה אוה
 -דח תוינכתב ואדיו-תודיעווב ושמתשה הליחתב

 -קוממ ויה תונטנאהו ,סידחוימ סיעוריאבו תוימעפ
 ומכ) סיירוביצ תומוקמב וא היזיוולט ינפלואב תומ

 .תוינמז ויה תותשרהו ,(ןולמ-יתב
 תונטנא לש ןתעפוה םע ,רתוי רחואמ בלשב

 ריחמב ספ אט לש תויגולונכטב ,דבלב הטילקל תונטק

 -ובק 'תודחוימ* וא "תויטרפ' תותשר וחתפתה ,ךומנ
 .תוע

 דוד ואדיו-תדיעו העיפוה הנורחאה הנשב קרו
 המודב) תיקסע חיזיוולט םסשב תרכומ איהו ,תינוויכ
 וז ;('וכו תירחסמ חיזיוולט ,תידומיל היזיוולטל
 .תועובק תותשר סגו ,תוינמז תותשר םג הליכמ

 ,הדוקנל הדוקנ ,תינוויכזוד איה היזיוולטה

 -תתשמ לש תונטק תוצובק ןיב סישגפמ תרשפאמו
 . וליפאו ,םיקחורמ תומוקמ ינשב םסיאצמנה ,םיפ

 ,תודמוע וא תוענ תויהל תולוכי תונומתה .רתוי
 תויהל הלוכי תרוסמתה ;תוינועבצ וא ןבל-רוחש
 וא תרושקת ינייוול תועצמאב ,תיתרפס וא תיגולנא
 .בחרדספ וא קד-ספ סיצורעב ,סייעקרק סיעצמאב

 -תשמ (צחונ  צזסמס 510₪ 56אא) ענ-אלה ואדיווה

 םיישיא םיבשחמב בלושמו ,הדיעו ירדחב רקיעב שמ
 .ןחלוש דויצו

 ןופלט יווקב םסישמתשמ ןבל-רוחשב תונומת רובע
 -ועבצ תונומת רובע ;תיגולנא תרוסמת סע ,סיליגר
 תיתרפס תרוסמתו ,רתוי סכחותמ דויצ ךירצ תוינ

 .ש"בא 64 וא שבא 56 ילעב סיצורעב י

 ליעל +

 ןמזב לבא ,שדח וניא גשומה
 תויוחתפתהל תודות ,ןורחאה
 -תויתרבחו תויגולונכט
 ולביק ואדיו-תודיעו ,תוילכלכ
 תועיסנל ףילחת ןהו ,הפונת
 .הדובע תושיגפלו

 רתוי הבר בל תמושת
 -תודיעו תטישל התנפוה
 יריחמ תיילע תובקעב ואדיווה
 ןמזה תאצקה ,תועיסנהו קלדה
 ידכ ןכו ,תועיסנל וחנה

 לש הדובעה ןוירפ תא לידגהל
 :ןבלה ןוראווצה' ישנא
 47%-כש סיארמ סירקחמ)
 לע סילהנמ סיזבזבמ סנמזמ
 ,(הדובע תובישיו תושיגפ
 תורושקה תואצוהב ךוסחלו
 .("וכו תוחורא ,ןולמ) תועיסנל

 המכ תוגצומ רמאמב
 ןנורתפו תוינכטה תויעבהמ
 ,ואדיו-תודיעווב שומישל
 תוכרעמל תואמגוד רפסמו
 .סלועב תומייקה

 ינשב סיניחבמ (אוסזוסא עזפפס) תוענה תונומתב

 :סיבצמ
 -ועמ רודיש רובע (ה/ו1-אוסחסא זפשס) אלמ ענ ואדיו
 ;יגולנאה ץורעה לש ספה בחור לכנ שמתשמה ,הל

 ואדיו לולכל לוכיש (אפגפ עוסחסא) ענ טעמכ ואדיו

 ינוילמ - ש"לסמ) ש"לסמ 90 וא ש"לסמ 45-ב יתרפס

 רובע יגולנא ץורעל ךרע הווש - (א85 הינשל תויביס

 -תרפס תוסוחד תונומת רובע אל לבא ,אלמ ענ ואדיו

 2.048 וא ,(תירבה-תוצראב) ש"לסמ 1.544-ב תוי

 .(הפוריאב) שללסמ
 תא אקווד םיפידעמ ואדיו-תדיעו תקינכטב

 -זומה תוריהמב תונומתה לש תילטיגידה הסיחדה
 תא תוקפסמש ,אלמ תוענ תונומת רובע ,ליעל תרכ

 .תושיגפב סיקסע ישנא לש סהיכרצ
 ירודישל הווש טעמכ סויה ואדיו-תדיעו תוכיא

 ז -ידח הקינכטל תודוה ,(8804265חא0 די) היזיוולט
 יתש ןיב ירקיעה לדבהה .תיתרפיס הסיחד - הש
 .תויביטקארטניא ןה ואדיו-תודיעווש איה תוטישה

 םיינכט םיטביה
 ךרוצ שי ,בחרתמ ואדיו-תדיעווב שומישהש לככ

 יפל תדבוע ןהלש היזיוולטהש תוצרא ןיב רשקל
 אופ6-ו ,(הפוריאב) 566%א7ו ?ג1. :םינוש סיטרדנטס
 -תרפס תוכרעמ לש הנוש היכרריה יפל וא ,(ב"הראב)

 .תוי
 תוצובק יתשטל םיקלחתמ םיויטכמה ללכ-ךודב

 :תוירקיע

 - היינשל תורגסמ 25-ו תרגסמב תורוש 625 .א
 .היסאבו הפוריאב

 - היינשל תורגסמ 307ו תרגסמב תורוש 525 .ב

 .ןפיו ב"הראב
 :איה סג הגוש תיתרפס תרושקת לש היכרריהה

 ןמזב ,שילסמ 2.048 אוה ןושארה בלשה הפוריאב

 יתש שיש ןאכמ ,שילסמ 1.5 אוה ןפיו ב-הראבש
 /1.57-ו ,625/25/2.048 :תוכרעמה בולישל תויורשפא
 .אפחא 0



 ךכ ,תחא תרגסמב תורוש רתוי שי ?41. טרדנטסל
 ,רתוי הרקי הטישה לבא ,רתוי הבוט היצולוזרהש
 .רתוי לודג ספ בחור הכירצ איהש ינפמ

 ,תונומתה תרבעה יריחמ תא דירוהל ידכ
 -ודישמ יסיסב ינוש הנוש ואדיו-תדיעווב היגולונכטה
 :היזיוולטה יר

 ןיב רשק ןיא היזיוולט ירודיש לש היגולונכטב
 בחורו תונומתה תוענ הבש תוריהמה ,הנומתה ןכות
 רובע .ה"מ 6 אוה ספה בחור ,אמגודל ,ב"הראב .ספה
 לבקל רשפא .ידמ רקי הזכ ספ בחור ואדיו-תודיעו
 ,ש"לסמ 512 ,רתוי הכומנ תוריהמב הריבס היצולוזר
 .תיסחי ןטק ספ-בחורב ונייהד

 תרוסמת לע תססבתמ תאז תרשפאמש הקינכטה
 סישמתשמ הבש ,תיגולנא תרוסמת םוקמב תיתרפס
 המלצמה תרדושמה היזיוולטב .תרדושמ היזיוולטב

 וא) היינש 1/30 לכב תורוש (625 וא) 525 תרדשמ
 דויצה תרזעב סימגוד ואדיווה-תדיעווב ;(היינש 5
 םג ןתעונת תוריהמו תונומתה ןכות תא ,םיאתמה
 תא קר סירדשמו ,תורגסמ ןיב סגו תרגסמה ךותב
 ,הבוט תוכיאב ,הנומתה גוצייל סיטנוולרה םינותנה
 .סיבצמה ןיב םילדבהה תא קר סירדשמ - ונייהד

 ,הבישיב תוכרענ ואדיווה תודיעו ללכ-ךרדב
 ןכלו ,םינפה תעבהו סיידיה תועונתב קר םיזכרתמו
 תיתרפס הקינכט הקיפסמו ,ןטק ספה בחור
 .תילאיצנרפיד

 תרגסמ ךותב דוביע - תוקינכטה יתש בולישב
 ןיב םילדבהה קר םירדושמ) תורגסמ ןיב דוביעו
 ,תובוט רתוי הברה תואצות ולבקתה - (תורגסמה
 .תחא הקינכטב שומישל האוושהב

 סמהתפאזוו. םשב העודי תבלושמה הקינכטה
 תייעב תא תרתופ איהו ,דא\אפפספא| סספא6 - פדס
 .תרוסמתה תלזומ ךכבו ,ספה בחור לדונב הדיריה

 ירודיש לש היעב תמייק ואדיו-תודיעווב ,ףסונב
 תוכרעמ ינרצי ןכל .תונומת סע דחיב סינותנו רוביד
 דויצ תלזוהל ןה תונורתפ סישפחמ ואדיו-תודיעו
 ,תורבח שי .תרוסמתה ריחמ תלזוהל ןהו ,הצקה
 (א₪ - אוז ססאז55- הלאכ תוריעז תוכרעמ תורציימה
 ןכו רוטינומ ,הרקב ,המלצמ תוליכמה םא6פ 5צזשא)

 -תודיעו םייקל םירשפאמה ,(אוסשמגפו 5 5זגאס) דיינ
 .םידחוימ אלו ,םיליגר סירדתב ואדיו

 -רדל ,הפוריאו ב*הרא ןיב ימואל-ןיב רשק רובע
 ?גַו-ל ב"הרא אז6 םילוקוטורפה תמאתה ,אמג
 .סגדא ?0ד0001  ססא/תד5ת ידידלע תישענ ,הפוריא

 -רטורפו אדפ6-ל המיאתמ המלצמ ךירצ ב"הראב
 1.5-ל דע עקרק יווקב תוחלשנ תונומתה .לוק
 ךרד תרושקתה םא) תינייוול הנחתל דע ,שילסמ

 התואב ,הפוריאב תינייוול הנחתל הכרדו ,(ןייוול

 2.048-ל תוריהמ תרמה תמייק וז הנחתב .תוריהמ
 ואדיווה-תדיעו רדחל יעקרק וקב רדושמו ,ש"לסמ
 .יאפוריאה טרדנטסה יפל

 ,ב"הראל הפוריאמ םירודישב שי המוד ךילהת

 לש תוריהממ םיריממ ,ספ-בחורב ךוסחל ידכ לבא

 ןייוולל הסינכה ינפל ש"לסמ 1.5-ל שללסמ 0
 .תרושקתה

 512 לש תונומת תרבעה תוריהמב סישמתשמשכ
 ןתינ (אפצ הינשל תויביס יפלא - שיללסא) שילסא

 ינש (אוחהו 0 בברל ןתינו ,תובוט תויצולוזר לבקל
 .שילסמ 1.5 לש רחא ץורעב הלאכ םירודיש

 תרמהל סינוש תונורתפ וחתיפ תונוש תורבח
 -וא בולישו סילוקוטורפ תרמה ,בוביר ,ספ-יבחור

 011 תרבח ,אמגודל .תונומתו סינותנ ,רוביד :תות
 דא-ל םג הסינכ תרשפאמש ,\דפ5ו2 תכרעמ החתיפ
 תואיציל ןכו ,יאפוריאה ?גנ.-ל םגו ,יאקירמאה

 2.048 דע ש"לסא 384 ןיב ענ ספה בחור .סבולישלו

 .תרוסמת רובע ש"לסמ
 -תיפ ססאהתה6אדוסא תיוסטפזהא - קח 5 תרבח

 (דפפס ססאתמתפא(₪₪ סספפס0  קדוק ארקנה דויצ הח
 -ןיב ואדיו-תודיעוול רבחתהל לגוסמה | ,צסס-נא[

 סאתהב ואדיו תותוא תוסיחד לע ססובמו ,תוימואל

 -ראניב תואיצי שי דויצל .(ססחד 1984) ססצז-211 ןקתל

 ש"לסמ 2.048 הרבעה תוריהמו ,אפ8ַנ דוקב תוי

 64 תוריהמב םיצורע 32-מ תבכרומ תאז תוריהמ)

 .דחא לכ ש"לסא
 ריבעהל ידכ דחא תרוסמת ץורע קר ךירצש ןוויכמ

 תונומת לש םיבוליש ינימ לכ עצבל ןתינ ,תותואה תא

 :גוס לכמ ךוויתב שמתשהל רשפא ."וכו הקיפרג ,תוענ
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 ,ימיזתת לבכ וא סינייוול ,יתרפס וא יגולנא וידר

 .סייטפוא םיביסו ,םילאיסקאוק וא םירוזש סילנכ
 תא. ןיב ומכ ,סינוש סילוקוטורפ תמאתה ךרוצל

 2 קדוקה ךותב תויוריהמ רימהל ןתינ ,אח6"ו
 רשפאל ידכ ,32 ךותמ סיצורע 6 לוטיבב ,ש"לסמ

 ,שדללסמ 1.544-ב (הפאהתדוםאעא0ס) רזוח בוביר

 ידכ ,ןאכ סג .לשמל תינייוול עקרק תנחתב אצמנה

 הדבועב ןומטה ןורתיב סישמתשמ ,עדימ סוחדל
 סחיב סיזז גיצהל סיצורש סיטרפהו סישנאה כ"דבש
 יביכר ריבעהל קיפסמש ךכ ,חיינ עקרל וא רדחל

 םנסחאלו ,סינתשמ (קפ15 - ק(דואמ ₪1 <אח:אדפ) הנומת
 לע הרקב שי ןכ-ומכ .קדוקבש ןורכזב יוניש אלל

 תומכ סאו ,םיוטמ ןמזב סינתשמה סיביכרה תומכ
 ידכ תולועפ תמזוי הרקבה ,רתומה לעמ תרבוע תאז

 בברמל ריבעמ ןורכיזה רגאמש עובק בצק לע רומשל
 ,קיר היהי אל ןורכיזהש תגאוד הרקבה .ש"לסמ ?זה

 .אלמ ידמ רתוי וא

 - ש"ללסמ 2 קדוק ואדיו-תדיעו - הזה דויצה
 הקיפרג ,אלמ תוענ תונומת לש תרוסמת רשפאמ

 -עמב בוליש רשפאמו ,דחא ורע ךרד םסינותנו רוביד

 הרבחה .תיתרפסו ,בחר ספב ,תידיתע תבלושמ תכר

 -יהמה תא דיתעב דירוהל ,רגתאכ המצעל הדימעמ
 לע הצק דויצב שומיש .ש"לסמ 2-מ תוחפל תורו
 הנומת תוכיא לבקל ,ואדיו-ןופלט רובע ןחלושה

 ר

 העברא שי הטיסרבינוא לכל ,ואדיו-תדיעו רדחב ו 0

 לש סיצורעל רבחתהל סילגוסמה סיצורע '

 ופיסוה רתוי םדקתמ בלשב .תורחא תואטיסרבינוא

 םיביס ינש םיצוחנ דצ לכלש ךכ ,יטפוא ביס דוע

 םיגתוממ סיצורע העברא שי שמתשמלו ,סייטפוא

 .סיינוויכיודו תוכרעמ לש תואמגוד
 ואדיו-תודיעו

 -כשהל וא השיכרל ןתינ ץוחנה דויצה ללכ-ךרדב

 ,הקיפרג סע בלושמ עמש ,עמשל קלחתמ דויצה .הר

 ענ ואדיוו (תועפ25 תאגא₪) תואופק תונומתב ואדיו

 .(החנ. אוסודסא) אלמ

 :תוכרעמ-תת רפסמ סיבלושמ תכרעמב
 עמש דויצ
 הרקבו ואדיו דויצ
 הקיפרגל דויצ

 ּאתפ-ססקץצ-ב סיכמסמ רובע דויצ
 תרושקת

 1. עמש דויצ

 ינפמ ,ואדיו-תודיעווב רתויב בושחה קלחה והז
 ב -וב םלצל תורשפא ןיא תובחר ואדיו-תודיעוובש

 ייטמל .ועמשיי םלוכש בושח לבא ,סיחכונה לכ תא תינמז
 -זובמ פסירבגמו סינופורקממ בכרומ עמשה דויצ

 ,ןייוול תועצמאב תישענ תרושקתה סא .רדחב סיר

 ידכ ,ץורע ותוא ךרד רובעל סיכירצ רובידהו הנומתה
 .רובידהו סייתפשה תועונת ןיב המאתה היהתש

 הרקבו ואדיו דויצ
 -לצמה .הרקבו תומלצמ שולש וא סייתשמ בכרומ

 לש ימדקה קלחב ללכ-ךרדב תמקוממ תישארה המ

 רשפאל ידכ - הובג תמקוממ היינשה המלצמה רדחה
 ןתינש ,תדיינ המלצמ סג שי םימעפל ;סיפרג תגוצת

 .יאמצע ןפואב הליעפהל

 רשפאמה גתמ שי תכרעמה ליעפמ לש ןחלושה לע
 "םיחיגשמ* םג םיאצמנ רדחב .המלצמה תא רוחבל ול

 ינשהו ,קוחרמ הנומתה תא הארמ דחא - (אוסאד0א5)
 .בורקמ -

 תמאתה תא רתופה ,קדוקה לש המרגאיד ידכ דודיקו (סוסחו2ואס) המיגדל דויצ סייק ףסונב
 יאקירמאהו יאפוריאה סיטרדנטסה רובע דויצ סג םייק סימעפלו ,םינותנה תא סוחדל

 2 תוכרעמב .תוינוחטב תוביסמ ,הנפצה וא שוביש
 ו 7 0 ןמז ךוסחל ידכ ,תיתרפס הנסחאל דויצ שי תומיוסמ
 - , ן <-= - ףסונ דויצ .הירחא וא הבישיה ינפל םיפרג ריבעהלו
 | | 5 ידכ ,הקיפרג וא הנומת ךסמה לע קיזחהל רשפאמ
 = 2 = ( בש 4 .וקה לע תרוסמת רשפאל

 הקיפרגל דויצ

 :תונוש תורוצ סע הקיפרג תריצי רשפאמה דויצ

 .המודכו סיווק ,סיציח ,סילוגיע

 גאס 607+*ב םיכמסמל דויצ

 ,הילימיסקפ ירישכמ הקיפרגה דויצל רבחל ןתינ



 .םיפתתשמל םיכמסמ ריבעהלו

 תרוטקת
 ,ואדיוו עמש תרוסמת חיטבהל הכירצ תרושקתה

 .שורדה ספה בחור גוסב יולת דויצהו

 ,סייעקרק סיעצמאב תרבעומ ואדיווה תדיעו םא
 םא ;םיפתתשמה רפסמבו קחרמב היולת תולעה
 תולעה - ןייוול תועצמאב תרבעומ ואדיווה תדיעו
 סיאצמנ םיפתתשמהש יאנתב ,קחרמב היולת הניא
 תולעה .ןייוולה לש (פססד ?אזאז) יוסיכה רוזיאב

 ,ןבל-רוחש וא עבצ לש םינוירטירק י"פע םג תעבקנ

 יוצר ןכ-ומכ ,תופפ2פ.אאאוש-ב וא האלמ העונתב
 לש היהיש ץלמומו ,הזל הז ומיאתי דויצה יטירפש

 .דחא ןרצי
 -שחב תחקל ךירצ ,תוידוס לע רומשל ךרוצ שישכ

 תנתינ תינייוול תרושקת וא וידר תרושקתש ןוב
 תותוא רובע הנפצה תשרדנש ךכ ,ריוואהמ הטילקל
 ,םייטפוא םיביסב שמתשהל וא ,ואדיווהו עמשה

 .םכרד סירבעומה תותואל השיג תורשפא ןיא סהבש
 םיכרצב סג בשחתהל שי תכרעמ םירחובשכ

 רתוי הלוז תכרעמ סע ליחתהל רשפא ;םידיתעה

 -מתל ריבעהל רתוי רחואמ בלשבו ,תאתמ2ם.תאגאוש-ב

 .תומלשב תוענ תונו

 שרדנ דיינה דויצה .חיינ דויצ שיו דיינ דויצ שי
 ומכ ,ןייוול תועצמאב ינוויכ-דח אוה רודישה רשאכ

 ."וכו ןולמ יתבל ,סיסוניכל םידחוימ םיעורא

 ,ואדיו-תדיעו רדח שי ןודנול תטיסרבינואב

 םינוש תומוקמב םיטנדוטסל רדשל הצרמל רשפאמה

 -קארטניאל תורשפא שי תינמז ובו ,תשרל םירושקה

 תא הז תוארלו רבדל םילוכי םיטנדוטסהש ךכ ,היצ
 ואדיו תשרב תשמתשמ תכרעמה .ךרוצה יפל ,הז

 החתופ תכרעמה .ךוותכ סייטפוא סיביסבו תגתוממ

 ,8תחופ דו םססא הפפשג תבו 1808 דסתת5 ידי"לע

 תרוצו ,םילבכב היזיוולטב שומיש לע תססובמ איהו

 -ספב םיצורע העברא שי תכרעמל .בכוכ אוה גותימה

 אוה דחא לכו ,עמשו ואדיו רובע םינוויכרוד בחר

 דצב ;דחא ביסל סיננפואמ דחיב סלוכ לבא ;יאמצע

 םיקלחתמו ,ךופה ךילהת םירבוע תותואה הטילקה

 .גתמל םירושקה ,םיצורע העבראל שדחמ
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 ,רחא ורע סע והשלכ ורע רבחל לגוסמ גתמה

 .שארמ ועבק סהילעש סיצורע רפסמ וא

 הטיסרבינוא לכל ,בכוכ תרוצב גתמ לש שומישב
 לש סיצורעל רבחתהל םילגוסמה סיצורע העברא שי

 יכרצל ,רתוי סדקתמ בלשב .תורחא תואטיסרבינוא
 ,תוינוויכ-וד חיטבהל ידכ ,תואצות לע הרקבו דומיל

 םייטפוא םיביס ינשש ךכ ,יטפוא ביס דוע ופיסוה

 -תוממ סיצורע העברא שי שמתשמלו ,דצ לכל סיצוחנ

 תוארל לוכי הצרמה תאזכ הרוצב .סינוויכזודו םיג
 -תתשמה ןיב תורבדיה רשפאל ןכו ,םיטנדוטסה תא
 .םיפ

 ,דואמ תורקי ויה ואדיווה-תודיעו רבעש רושעב
 תויוחתפתהה .הצופנ התיה אל הטישה ןכלו

 תרוסמתו תונומתה לש יתרפס דוביע - תויגולונכטה

 .תיתועמשמ הרוצב םיריחמה תא ודירוה - תיתרפס

 הרשפיא ואדיווה לש יתרפסה דוביעה תקינכט

 -עבצה היזיוולטה תותוא לש ספה בחור תא דירוהל

 .ריחמה תדרוהל הזבו ,40:1-מ לודג סחיל תינו

 ספ-בחורה תסיחד תייעב תא ורתפ סינוש םינרצי
 קדוק ואדיווב םישמתשמ סלוכ לבא ,תונוש תורוצב

 םינרציל ףסונב .(נפפס 60056 - 6005ת/0560089)

 .0.56 תרבח תא םג ןייצל יואר ,ורכזוהש

 רתופה ,קדוקה לש המרגאיד שי ןלהלש רויצב
 ,יאקירמאהו יאפוריאה טיטרדנטסה תמאתה תא
 ואדיווה דבעמ ךותב ההז תורוש רפסמ דודיק י*ע

 -יהמב שרפהה .תואסרגה יתשב (צופפס ?806625508)

 תויעב תוחפ סרוג (253092) - (הפ1 8 גדש) תודשה תור

 .3027ל :ף07-ה ןוויכב היזיוולטה ירודיש תמועל

 םיחטשה תא קר לבקמ תורוש 525 לש קדוקה

 בברל רוע ןנסמ .שש סוקמב תורגסמ שמחמ סיענה

 .תורוש 525-ל קדוקב ,היינש/תורגסמ 60-ל 50 ןיב

 איה בזהראב תילטיגידה תרוסמתה תוריהמ

 ,ןמז יחוורמ 24 לש בכרהמ תעבונה) שללסמ 4

 ;0הדד - 6733 ןקתה יפל שדלסא 64 לעב דחא לכשכ
 2.048 איה הפוריאב תילטיגידה תרוסמתה תוריהמ

 ש"לסא 64 לעב דחא לכשכ ,ןמז יחוורמ 32) שללסמ
 .ססחד - 670 ןקת יפל

 תשרב אצמנ תויוריהמה ןיב סיאתהל ידכב

 ,(םח אגדפ ססאטפתדשפ) תויוריהמ ריממ תרוסמתה

 ירבע ינש ןיב רשק רוציל לגוסמ הזה קדוקהש ךכ

 .יטנלטאה סונאיקואה

 ךותב ואדיו-תודיעו תוכרעמ לע םסיחתוויד שי
 ןיב ןכו ,הינמרגו הילגנא ןיב - הפוריא ךותב ,בד-הרא
 .הינמרגו ב"הרא

 ןופלט יווקב שמתשהל ןתינ תשביב תונידמה ןיב
 -ושקת ינייוול םילצנמ תושבי ןיבש ןמזב וב ,םיליגר

 תעבונ ואדיווה-תודיעו לש תולעה תדרוה ,םצעב .תר
 רקיעב הפונת הלביקש ,תיתרפס הקינכטב שומישמ

 םיביס :םישידחה סיכוותה ינשב שומישל תודוה

 סייטפואה םסיביסה .תרושקת ינייוולו םייטפוא
 תולודג תויוריהמב סינותנ תרבעהל רקיעב סימיאתמ

 ,תבחרתמו תכלוה וז הטיש ןפיבו הפוריאב .דואמ
 ןורתפ סיווהמ תרושקתה ינייוול ב-הראבש ןמזב

 ספה בחורב לודג לאיצנטופ םהב שיש ללגבו ,ףדעומ
 סישדח םיתוריש תסנכהל ליבוי רבדה ,לצונמ אלש

 .רתויב תוכומנ תויולעב

 םצצפ - ם080- קחר-תודיעוול יוסינה ,הפוריאב םג

 לע השענ קפגא שופט 1 ד סא תםאסמ שאתם תנאשאד

 תרושקת יניוולו ,סאפחא1 דפצז 5גדמן1המ (סדפ)

 .2-ו - סייאפוריא

 -וריש ד 6סא 1 תרושקתה ןייוול רשפיא תפרצב

 .ואדיו-תודיעוול םידעוימה םייתרפס סית

 םוכיסל
 סייוניש ןכו ,םייגולונכטה םסיחותיפל תודות

 סישגפמל תורשפאה תמייק ,הקיטילופבו הקיקחב

 הז קחרמב סיאצמנה םישנא רפסמ ןיב סיינורטקלא

 רגפמ* ןה םה ואדיווה תודיעו ךכב .תמא"ןמזב ,הזמ

 הזו ,ליעיו שדח ילוהינ ילכ ןהו 'תוחומ ןיב סיש

 .בשחוממה דרשמה לש ישונאה קלחה



 סקלטה יתורישש תורמל
 תוריש ,חתפתהל סיכישממ
 יסקטלט' ארקנה ,שדח
 ותואש ,"יטטקטלט"-מ לידבהל)
 עקרמ לע לבקל ןתינ
 סוקמב אובל דמוע ,(היזיולטה
 .ןקדטמה סקלטה

 תוריש לש ויתונורתי

 תרבעה תוריהמב סה ,סקסטלטה
 ,(סקלטהמ 50 יפ ריהמ) עדימה

 תויורשפאו סילילמת דוביע
 ידויצ םע תרושקתו תורבחתה
 תויולעב הלא לכו ,םינוש הצק
 .תודרויו תוכלוהה

 ולוחיש תויוחתפתה ללגב

 שי ,בורקה דיתעב צראבו סלועב
 תועבונה תויעבה לע דומעל

 םאתל ידכב ,הטישה ץומיאמ
 ,סינוש םינרצי לש דויצה סע
 ."וכו תונוש תותשר

 סיאבומ הז רמאמב
 השענה לע סינוכדעו םירבסה
 קלחכ ,סקטלטה חטשב
 תורישכו בשחוממה דרשמהמ
 סיבלושמה סיתורישה ןווגמב
 .(15פא) תויתרפס תותשר לש

 7 ש +

 סקטלטה תוחתפתה
 -ברעמה ראודה ידי-לע חתופ סקטלטה תוריש

 -ראה בורב חתפתה זאמו ,1981 תנש תליחתב ינמרג
 הילגנא ,ץיווש ,הידווש ,הירטסוא) תויאפוריאה תוצ
 טונאיקואה ךרד ,הדנקו הפוריא ןיב ןכו ,(דועו
 .יטנלטאה

 וא תומייק תותשרב בלתשהל לכוי תורישהש ידכ
 סינרצימ הצק דויצ סע רשקתהלו תוידיתע תותשרב
 -ןיבה ןוגראה.סימיאתמ סינקתב ךרוצ שי ,םינוש
 ץילמה ,(ססחד) ףרגלטו ןופלט רובע הניקתל ימואל
 .57070 ;5.6 ;5.6 5.0 20 :תוצלמה רפסמ

 -תהל ותלוכי אוה טקטלטה לש ויתונורתימ דחא
 .סקלטה לש תימואל-ןיבה תשרה סע םג רשק

 הווהמ ,דיתעב ותחלצה תחטבאל בושח ןורתי
 סקפא) 0.051 תוחותפ תוכרעמ לש ןקתב בולישה
 צד אדתססאאשסהסא - עיחמתאהסאא1- 5זא-
 .(סגתפפ 00 אסא

 ידויצ לש םייגולה םידיקפתה תא קלחמ הז ןקת

 יגול דוביעש ךכ ,(תומר) תובכש 7-ל םינוש תרושקת
 אלל ול ליבקמה סע רשקתהל לוכי הצק דויצב םיוסמ

 תובישח ןאכ ןיא ,וזמ הרתי .ןרציה גוסב תולת
 ,הרמוחב סא ,םיוסמ ןרצי ידי-לע ןורתפה תריחבל
 .התעו.אאתפ וא הנכות

 לצנלו ליעפהל שמתשמל תורשפאמ 7-5 תובכשה
 קשמימ רוצילו תרושקתב םירבעומה םירסמה תא
 תורשפאמ 4-1 תובכשהש ןמזב וב ,(םהשאתא65) םתיא
 אללו החוטב העונת ,תשרה ךותב םינותג :תעונת
 .תואיגש

 רובע סילוקוטורפה הנבמ גצומ 1 'סמ רויצב
 םע ססחד לש תוצלמהה תא בלשמ אוהו ,סקטלטה
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 תותו6 5ואוד(רועע דדג/\אפאם55ןסא !התלסתא - פדא
 ץגסאימ 5וובומפ פאדג אמזואסתא - סא
 (םתסטהז פח: אדא אאואספא - (5סא

 תותשרה לש סיתווישב בוליש רשפאי הזו

 .תויתרפיסה

 תיסופיט תורבחתה תרוצ תמגדומ 2 'סמ רויצב
 תלוכי ילעב סילילמת ידבעמ ינששכ ,4-1 תובכשה לש
 תונמדגותימ תותשר יתשל סירבוחמה תרושקתל
 .רשקתהל סיצור תונוש

 :רויצב סיעיפומה םילוקוטורפה לש סדיקפת
 (פזו:) םינותנ תרבעהל הצק דויצ ןיב קשמימ - אגו
 .קחורמ סוקמב אצמנה םדומהו
 *תואיגש-תרסח תרושקתו השיגה תרוצ תא רידגמ 5
 .תונמדגותימ תשרבש ןושארה תמוצל עיגמה וקב
 אלל סינותנה תרכעהל סיאנתה תא רידגמ - 5
 .תונמ-גותימל תשרה ךותבש םייגול םיצורעב תואיגש
 ןיב הצקל הצק רשק תלבקל סיאנתה תא רידגמ - 79
 .תרושקתל תלוכי ילעב םילילמת ידבעמ ינש

 -יאתמ סקטלט רובע ססחד לש תוצלמההש ןוויכ

 תונחת הברה תופסוותמ ,םילילמת ידבעמל םג סימ

 םילדג ךכ י"עו ,סקטלטב בלתשהל תולוכיה הצק
 תויורשפאה ,ןכ-ומכ .סקטלטה לש החלצהה ייוכיס
 הילמיסקפ תרזעב תונומתו סיטסקט תרבעה בלשל



 -ושמ הרוצב סקטלטה תוריש תוטשפתה תא וריבגי
 .(אואכ-אשוד5) תבל

 םיינכט םיטביה
 אוה סקטלטה ,ססחד לש 20 הצלמהל סאתהב

 לע בתכתהל םייונמל רשפאמה ימואל-ןיב תוריש

 -ושקתה תשר ךרד ןורכיזל-ןורכיזמ יטמוטוא סיסב

 תלעב הביתכ תנוכמב שמתשהל איה הנווכה .תר
 -לטה רובע ידרשמ יסיסב דויצכ ,תרושקתל תלוכי

 .סקט
 הספדהיכ סג סקטלט תורישל םיסחייתמה שי

 ןיבש בולישה ללגב ,(סחה6 ד תדצק0) "קוחרמ

 ןורכיז תלעב תרושקתב ודוביעו טסקט תספדה

 .יטמוטוא
 2,400 לש תרוסמת תוריהמב דבוע סקטלטה

 -סקלפוד תרושקת לכו ,ינורכניס ,הינש/תויביס
 .סקטלטה תא ריבעהל הלוכי (אג1 >-ם0ק15%) הצחמל

 םילדבה לע תדמלמ סקלטל סקטלט ןיב האוושה
 :םייתועמשמ

 50 איה סקלטב תרוסמתה תרבעה תוריהמ =<
 .הינש/תויביס 2,400 סקטלטב וליאו ,הינש/תויביס

 -טב;רסמ לש תלבגומ הרוצ ריבעהל ןתינ סקלטב <

 .ינקת ידרשמ ףד לע עיפומ רסמה סקטל
 דוק לעב ,2 "סמ ףרגלטה ןקתב םישמתשמ סקלטב <

 -יסה רפסמ תא ליבגמה רבד ,ות לכב תויביס 5 לש

 ,(תיזעולב) תולודנ וא תונטק תויתוא קר :םינמ
 -מתשמ סקטלטב .תודוקפו םירפסמ לש ןטק רפסמו

 (5.6 -סטהז תצלמה) ,ות לכב תויביס 8 לש דוקב סיש
 .םינמיסה רפסמ תא לידגמה

 5 לש דוקב סינמיס 900 לעב טסקט ןיב האוושהב

 םינמיס 1,600 לעב טסקטו ,(סקלטב הרבעה) תויביס
 :םכסל ןתינ (סקטלטב הרבעה) תויביס 8 לש דוקב

 50 תוריהמב ;הינש/תויביס 4,500 = 6 - סקלט
 .תוינש 90-ב ךרוצ שי ,הינש/תויביס

 תוריהמב ;הינש/תויביס 12,800 = 1.6083 - סקטלט

 .תוינש 5-כב ךרוצ שי ,הינש/תויביס 0

 תולע ,תרוסמתה ןמזב לודגה ןוכסיחה ללגב

 ההובגה תולעה תא קידצמ רבדהו ,תדרוי תרושקתה

 .(סקלט רישכממ הלופכ ותולעש) רישכמה תשיכר לש

 סקטלטה תשרב רסמ לש תולע ,אמגודל הינמרגב

 .סקלטל האוושהב שמח יפ הלוז

 תינתומ סקטלטב שומישה תוטשפתה

 :םימרוג רפסמב
 םירישכמה לכל רשפאמ רבדה :הצקה דויצ םואית

 יוות תניחבמ רשקתהל סקטלטה תשרל סירבוחמה
 הנגה תוטישו תרוסמתה ןפוא ,הרקב יוות ,טסקטה
 םיוות 107" חיטבמה ,אפו6 לוקוטורפ) תואיגשמ
 -ידב תבושתכ יטמוטוא-טסקטו ,ףדה לדונ ,(סייוגש
 ןמזב הלועפ ;םישמתשמה לכל (אאפא5פפא6א) הק

 ןוסחאב ,סופת רישכמה וא אצמנ אל ליעפמהש
 ךכ ,(תחלשנ הבושתהש ענרהמ) םיסנכנה םירסמה
 םירסמה ןוסחא .ספדוהש ינפל דבאי אל רסמהש
 תרזעב וילא תשגל תורשפא ןיאו ,קסיד לע השענ
 .םידילקה

 תלבק סע םיטסקט דוביעו הספדהב תיגמז וב הדובע
 דמהש (אסאאסאו 205) רושיא לבקתמשכ :פירסמה
 ,הספדהה רמגב קרו הספדהב הקספה ןיא ,עיגה רס
 .ספדוי סנכנה רסמה
 ,דואמ בושח הז יאנת :סקלט ירישכמ םע םואית
 .תשענ סואיתה .סיבר טקלט ירישכמ סימייקש ללגב

 .(ססא/פתדמת5) סיריממ תרזעב
 לוכי סקטלטה :תונוש תותטו סע תווטקת
 :תונוש תרושקת תותשרל רבחתהל

 ?אסאסז ףואחשופ פאדג - תונמזגותימ תותשר
 (נאסשז - סילגעמדגותימ תותשר ,(א=ואסהא5) - פפא

 תרושקת :תשרו,(פאחאבשפכ ם4דא אטויאספא) פא

 ץמזנס 5אחירו:פ דא גאפאמצצוסא אטד-- ירוביצ גותימב

 .(ואסהא) דא
 תרושקתה תורוצ ןיב רשקה םגדומ 4 "סמ רויצב

 .ל"נה
 םינשה 50-ב החתפתה אל סקלטה תייגולונכט

 הבלשל רשפא יא היתולבגמ ללגבו ,תונורחאה
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 .סינותנ תרושקתל תומדקתמה תויגולונכטב
 שמתשהל שי סקטלטו סקלט ןיב רשקל ידכ

 -לטה תזכרמו סקטלטה תזכרמ ןיב ןקתומה ,ריממב
 קר לועפל לוכי סקטלטה ,רשק סייקתמש ןמזב .סק

 רפסמב שומיש תרמוא תאז ,סקלטה תולבגמ יפ לע

 סקלטה רשפאמש הרושה ךרואו סיוות
 ,תוריהמו סיוות תרמה ,תותיא :ריממה ידיקפת

 תויורשקתהה סושיר ,הרמהה ןמזב טסקטה ןוסחא
 .הקיטסיטטס תכירעל סינותנ תריבצו סולשת ךרוצל

 ינשב םג תלתשומ תויהל הלוכי הרמה תריחי

 :םיפסונ סיבצמ
 ;םירסמ תרבעהל ירוביצ דויצב שומיש לש הרקמב .א

 .סינותנו טסקט רובע תויטרפ תויזכרמב .ב
 דכותמ ,םינותנו סיטסקטל תוינרדומ תויזכרמ

 תותשרל ינמו-וב רוביחל תורשפא היהתש ךכ תותנ

 םידיקפתב דויצ תרשל תולגוסמה סקטלטו סקלט
 דמתשמה ,םילילמת ידבעמ וא סיבשחמ ןוגכ ,סינוש
 קלח איה הרמהש ךכ ,סינוש סידוקו תויוריהמב סיש

 תויטרפ תויזכרמב ינויח
 סקטלט/סקלט תרמה לש תויפיציפסה תושירדה

 ;990 ;570 ,562 ;5.61 5.60 5 18.2 201 ןוגרא תוצלמהב תורדגומ

 .(.דועו ;=א0) סח

 :החרמה תוטיש יתש תומייק
 ;חלשו-ןסחא תטישב הרמה .א

 .תמא-ןמז תטישב הרמה .ב

 קר סקטלטה תוחתפתה לש סינושארה סיבלשב

 לש לוצינב תאזו ,שומישב התיה חלשו-ןסחא הטישה

 ריממהש ךכ ,סקלטה תשר לש הלודגה תוריהמ

 וחנה ןמזב קר טקטלט וא סקלטה יונמל רבוחמ
 אוהש ינפל ריממב ןסחואמ ותומלשב רסמה .ךכל

 הריסמ דימת רשפאמ אלש רבד ,ןעמנל רדושמ

 .(5.סמ רויצ) תיטמוטוא
 ,תמייק אל היעבה ,תמא-ןמזב הרמה תטישב

 תינמז-וב םירבוחמ סירשקתמה סידדצה ינשש ןוויכ

 תא ןיטקמה רבד ,תשרב ןסחואמ אל רסמה .ריממל

 התואל עיגהל ידכ .שדלס 50-ל סקלטב תוריהמה

 רקיעב ,חלשו-ןסחא תטישב ומכ תוריש תמר

 תשרל תפסונ תלוביק ףיסוהל שי ,יונמה תורבחתהב

 .סקטלטה

 שי - רזובמ וא זכורמ - הרמהה גוס תריחבב
 ,תוירוביצה תותשרל המאתה ןובשחב תחקל

 תואצמנהו תומייקה ,תוימואל-ןיבהו תוימואלה

 ףרוזיפ ,העונתה תומכ תמגודכ סימרוג ןכו ,חותיפבו

 .דועו ,יפרגואג

 סקטלטה חותיפ
 ."צש רורב היהשכ ,1970-ב לחה סקטלטה חותיפ

 סוקמב ,סיטסקט תרבעהל רתוי הריהמ הטיש ךיר
 -ב תיברעמה הינמרגב וליחתה תונויטנה .טקלטה
 ,פגדמא-; סילגעמ גותימב תיתרפס תשר לע) 1
 סיגוסמ תותשר סע ,תורחא תוצרא ופרטצה ךכ-רחאו
 .סינוש

 -שרב העונתה תומכ תיזחת תיארנ 6 "סמ רויצב
 :ספיליפ* 'בח החווידש יפכ ,סקטלטו סקלט תות
 תורפסב .קאתתע5 דפו םססאפ/התיו6גוהסא תטשועוא-ב
 וחתיפ רבכ סלועב תוצראה בורש ,חוודמ תיעוצקמה
 .תינויסינ המרב תוחפל ,סקטלט

 -וחתב ומוקמ תא ספותו ךלוה סקטלטב שומישה
 םידיקפתש תוארל ןתינ 7 'סמ רויצב.םינוש סימ
 -לטו סקלט תותשר סע םיבלתשמ סינוש סיידרשמ

 -קמו הלא תותשרב העונתה תא לידגמה רבד ,סקט

 יווק רפסמו תודרפנ לועפת תודיחיב ךרוצה תא ןיט
 תוקלחממ םירסמה תעונת זוכיר ידי-לע ,סקטלטה
 .תונוש

 םג םיפרטצמ סקטלטה תשרב ?ועונתה לודיגל

 תומכ שי תואקנבב.תואקנב ןוגכ ,סינוש םסימושיי
 הז עדימו ,םינותנ ידבעמ םירציימש עדימ לש הלודג
 .ליגר ראודב סוקמב ,םיינורטקלא סיעצמאב רדושמ

 -שהב תחקל שי ,סקטלט תורישב םישמתשמשכ
 ךוסחל ידכב ,םירסמה לש תופיחדה סרוג תא ןוב

 ,אמגודל תיברעמה היגמרגב .תרושקתה תולעב
 ,הלילה תועשב םירדושמ םיפוחד אלה סירסמה

 .סיכומנ תרושקתה יפירעתשכ
 -וקלה תבוגתב יולת תואקנבב סקטלטב שומישה

 55% ,90-ה תונש תליחתבש סיכירעמ הינמרגב .תוח
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 6411 55ד-טק דפו םזשא 5085058

 26אאסשו פואד

 6411 סם האס=

 רוגיש - הרמה - הריגא :5 רויצ

 ח [(6ץ8%

 ו

5 0 15 1]00 

 סקלט תותשרב העונתה תומכ תיזחת :6 רויצ

 סקטלטו

 דש|[א אתזאספא דש( 6דפ% א(זאספא

 אספפ 86
 גןווז חוש

 608 זה

 פשסד[ 55465 ?ק[>גאגזוסא א.

 45 זז

 60%תטז68 8555

 5 ד;(;קפואז 5

 םע םינושה דרשמה ידיקפת בוליש :7 רויצ

 סקטלטו סקלט תותשר



 .ינורטקלא ראודב היהת תובתכתההמ
 אוה סקטלטה תטילק לע עיפשמה רתא סרוג

 ,הצקה דויצ ריחממ תבכרומ תולעה .תורישה תולע
 .שומישה ריחמו תורישל תורבחתהה ריחמ

 תובישח סקטלטל שי סיקנב ןיבש תרושקתל םג
 הרוצב ןפוצהמ סיחנעופמ םימולשתה ינותנ :הבר

 עדימה .בויחה תכרעמב םיטלקנ ךכ רחאו ,תינקת
 -יטבה יעצמא ותמועלו ,דואמ ההובג המרב חטבואמ
 רשקה.רתוי םיטושפ (תרוקיב תוחתפמ) טקלטב תוח

 תוריש חותיפב בושח חלפ הווהמ קנבהו חוקלה ןיבש
 תוריש .היישעתהו הלשממה רובע רקיעב ,סקטלטה
 ,םירחא סיינורטקלא םיתוריש סע בטיה בלתשמ הז

 .סקטואידיו ןונכ
 דויצל םסימיאתמ םינותנה ידבעמש תומוקמב

 תוארוה חולשל סילוכי תוחוקל ,סקטלטה לש הצקה

 ימוידמוי עדימ לבקלו ,םהלש קנבה יפינסל סולשת

 .םיינורטקלא םיעצמאב ,םהיתונובשח לע
 תרושקת יעצמא םע סקטלטה לש בולישה

 -לטו הילימיסקפ ,סקטואידיו - סירחא סיינורטקלא

 תוצובק שולש ךגאמו ,וב שומישה תא לידגמ - סק
 ינוויכרוד סקטואידיו ,סקטלט ישמתשמ :תולודג

 קפסל הלוכי סילבכב היזיולטה תיתשת .םיבשחמו
 .הריחב תויורשפא רחבמ שי יונמלו ,הלא םיתוריש

 רותפל שי ימואל ףקיהב סקטלט תוריש תסנכהב

 (ץשפונ6 אאצ סודנפותדסא) "תוחתפמה* תקולח תא
 רטבה תושירדב בשחתהב ,המיתחל ףילחתו רושיאל

 ,ןכ-ומכ .םיינורטקלא םיעצמאב עדימה תוידוסו תוח

 ,טקטלטה ייונמ רופסימל ירוביצ ךירדמב ךרוצ שי

 .רכו הילימיסקפה ,סקלטה סע ףתושמב ואהמודב

 שי ,םיוסמ ןוגראב סקטלטב סישמתשמ רשאכ
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 ק6אטד-5%וד 60
 סגד אטדצצסהא

 אד

 דפו םדםא/
 דס|[םא

 ססאצפמזפא

 תשרו סקטלט ,סקלט תשר ןיב רשק :8 רויצ

 תנארשי

 הנבמה לכ סע םואיתו בולישל הבר תובישח
 -תמה ןורתפה תא אוצמל ךירצ ןוגרא לכ ;יתרושקתה

 ,תרושקתב תוירחאה לעב ףוגה תא תונבלו ,ול סיא
 .לוהינו ןונכת יתווצמ בכרומ

 תשר .סקטלטה אשונב תומדקתה שי ץראב םג
 דחא איה ,תונמ גותימב סינותנ תרבעהל *תנארשי"

 יסמ רויצב . יקזב" תרבח תחתפמש תונורתפהמ
 סקטלט ,סקלט תשר ןיב רשק לש אמגוד תאבומ 8

 רשקל םגו יצרא-סינפ רשקל םסג ,תנארשי תשרו

 .ימואלניב
 סקטלטה :הרורב הנקסמ הלוע סירקחמה לכמ

 .ידיתעה בושקתב בושח ביכרמ אוה

 רו ו



 הקיתו םיקחרממ תונומת תרבעהל הקינכטה
 איצמה ,(8גַ) ןיאב רדנסכלא :ןופלטהמ רתוי
 תונומת ריבעהל ,תמדוקה האמה עצמאב דוע ,הטיש
 איצמה ,תאזה האמה תלחתהב ;ףרגלט יווק לע
 כמ ,'ףרגונילב'ה תא (26ןוח) ןילב דראודא יתפרצה
 -מת תוריבעמ ויה תועידיה תויונכוס ותרזעבש ריש
 .תונו

 םינשה סירשעב קר היה יתימאה חותיפה לבא
 תיגולנא תרוסמתמ ,סיבלש המכ רבעו ,תונורחאה
 ףדל תוקד 6 לש הרבעה ןמזמו ,תיתרפיס תרוסמתל
 ןוויכל הכישממ תוחתפתהה .תחא הקדמ תוחפל
 ,בשחוממ גותימו חלשו-ןסחא לע תססובמ תרוסמת
 .יתרפס אוה דוביעה לכשכ

 שי הילימיטקפל ,בשחוממה דרשמהמ קלחכ
 ,ירמונ-אפלא עדימ תרבעה תמועל םירכינ תונורתי
 -דחה םישומישב רקיעב ,הלא תונורתי תעדל יאדכו
 -וסמ גוסמ ינורטקלא-ראוד :ןוגכ קיפהל ןתינש םיש
 ןתינש ,םיבשחמ ססובמ ינורטקלא ראודמ הנוש) סיי
 הנכות תרוצב םג אלא ,סיפדת תרוצב קר אל ריבעהל
 רותב שומיש י"ע (ןורכיזב הרימש וא גצה לע הגוצתו
 םילגוסמה הילימיסקפ ירישכמ שיש ןוויכ ,תספדמ
 .ת8סס16 וא 45011 דוקב טולקל

 ידבעמל הילימיסקפ רישכמ ןיב תרושקת י"ע
 -ובג המרב סילוקוטורפ תרזעב ,םיקחורמ סילילמת
 היהי ןתינ ,םיחתפתמ םסינקתו תושדח תונוכמ הה
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 זכיזב םנסחאלו תרוסמתב תונומתו םיטסקט בלשל

 .ןור
 הרוצב דובעל לגוסמה הצק דויצ חתפתמ ,ןכ-ומכ

 לש ןורכיזב ךרוצ היהיו - תונומתו לילמת - תבלושמ

 .ןורכיזל ןורכיזמ תרוסמת ךרוצל ףד

 - 4 'בק הילימיסקפ - שדחה רודהמ םירישכמה

 תוחותפ תוכרעמ לש סוחיה ןקתל סאתהב םיחתפתמ

 -ורישל תויתרפס תוכרעממ קלת ויהיו ,150-051 לש

 .בשחוממה דרשמה רובע (152א) סיבלושמ סית

 הילימיסקפב שומיש
 תועצמאב לבקלו רגשל תרשפאמ הילימיסקפה

 םיגוסמ םיכמסמ לש קייודמ קתעה ןופלט יווק
 -מסמ ,המיתח תואמגוד ,תואלבט ,סיטוטרש :םינוש
 תוריש תא לבקל ןתינ ."וכו תונוש תופשב םיכ

 :תוטיש יתשב הילימיסקפה

 :סקפטסופ תוריש
 רדושמ ךמסמה .תונידמ ןיב סיכמסמ תרבעה

 הז ,דעיה ץראב ראוד-תיבב טלקנו ,ראוד-תיבמ
 ,ןוגכ ,תוצרא 24-ו לארשי ןיב .ןעמנל ותוא רסומ

 תוריש רבכ םייק דועו ןפי ,תפרצ ,הילגנא ,ב"הרא
 .תופסונ תוצרא וילא ופרטצי דיתעבו ,סקפטסופ

 -רד המכב עצבתהל הלוכי ןעמנל רמוחה תריסמ
 חולשמ ,רסמה תא לכקלו רוסל תינופלט העדוה :סיכ
 לש הילימיסקפה רישכמ לא תידיימ הרבעה ,ראודב

 .ןעמנה

 הילילמיסק]

 :סקפלט תוריש

 לש הילימיסקפה רישכמל תורישי רגושמ ךמסמה

 -ואלניבו יצרא הילימיסקפ תוריש לעופ צראב .ןעמנה

 -ינסו ראוד-יתב 52-כמ ראודה תושר י"ע ןתינה ,ימ

 תורבח יזע םגו תוצרא ,107-ל ראה יבחרב םיפ

 םיאתמ ןוישרב תוכוזה ,(ימואלניב תוריש) תויטרפ

 .תרושקתה דרשממ

 ינכט רואית
 -צמאב עדימ ףד תרבעהל תויורשפא יתש תומייק

 :תרושקת וק תוע

 לע םתרוסמתו ,םיטיב 8-ב ירמונ-אפלא דודיק .1

 דוביעב הגוהנה הליגרה ךרדה יהוז תספדמ וא גצ

 .םילילמת דוביע וא םינותנ

 -רוחש סיעבצב ותרוסמתו דודיק ,ףדה תקירס .2
 -ימיסקפ' תארקנ וז הקינכט .םיוות יוהיז אלל ,ןבל
 ."היל

 :םיקלח העברא תללוכ הילימיסקפה תייגולונכט

 .תרושקתו רקב ,תספדמ ,קרוס
 .תורושל ותוא קלחמו ףדה לע רבוע קרוסה

 סייונישה) סייגולנא תויהל םילוכי סיאצויה תותואה

 תכיפה) סייתרפס וא (ןבלל רוחש ןיב סה תותואב
 .(יראניב דוקל הנומתה



 - רה וו ו

164 
 -ולנא אשונ רדת ןונפא איה תיגולנאה תרוסמתה

 2הבוסָש סת 2101101 71651תו116 5ס0תת1תפ 5 .(1 "סמ רויצ) יג
 -עומו הסיחד ךילהת תרבוע תיתרפסה הזויציה

 סקס || שו סווופטו 1 7- א -ישי וא יגולכא תרושקת ךרד ןנפאמ תועצמאב תרב
 50 06 5וף08| 0 שוש .תיתרפס תרושקת ךרד תור

 , ] \ לש הרקמבו ,הקירסה בצק תא תנווכמ הרקבה
 /--/\//\ . ץ = ם ב בים ךכ תותואה תא תדבעמ ,תיתרפס הילימיסקפ
 47 .תילמיטפוא היהת הסיחדהש

 םוג6% הוא סם -פדה דויצ ליעפמו ,הרזח ןנפואמ תואה ,הטילקב
 |60 וו 5 .(2 'סמ רויצ) ריינ לע הס

 ,ןונפאה תטישב ןייפואמ הילימיסקפה דויצ
 וו 2 וו תוריהמ .תרוסמתה בצקו היצולוזו ,תוריהמ
 008 60וו 0 דע הינש/טיב 1200 ןיב הענ תיתרפסה תרוסמתה
 ףד תרבעה תוריהמ ;הינש/פיטיב יפלא 64 וא 56-ל
 תדדמג היצולוזרה .הקדב תוחפל תוקד 6 ןיב הענ
 יצניאל תורוש 100 ןיב הנתשמו ,ץננאל תורושב

 .'ץניאל תורוש 400-ל

 ףרגלטו ןופלט ,הניקתל תימואל-ןיבה הדיעווה
 :תוצובק 4-ל תוילימיסקפה תא תקלחמ (66771)

 8 7 6 ,רדת ןונפאב ,תיגולנא הילימיסקפ - 1 הצובק

 7 טה תורוש 200 לש היצולוטר סע ,ףד תרבעהל תוקד

 רובע ץרה 3,1007ו ןבל עבצ רובע ץרה 1,300 ,'ץניאל

 ןבל רובע צרה 1,500 :ב"הראב) .הפוריאב רוחש עבצ

 תורצוימ אל רבכ סויכ .(רוחש רובע ץרה 2,400ר

 7 .וז הצובקמ תוילימיסקפ
 3. החהוְסָח - 365וחו|6 ם. וחווה 36510006. וגול ילימי - :
 56805 807055 קאָחִ ג0 568/15 807055 308 ה 5 7 , ו ו ל וטו ופה וזסחו סט 6 1.011 חו! !זסזח 6 ב תר - 0 0

 1 6 . 0 2 דוקב הסיחד םע ,תיתרפס הילימיסקפ - 3 הצובק
 0 היצולוזר ,תוחפ וא תחא הקד ףד תרבעה ןמז ,ןמפוה
 הילימיסקפב תיתרפסו תיגולנא הקירס :1 הנומת וא 4,800 תרוסמתה תוריהמ ,'ץניאל תורוש 0

 סימאותה וז הצובקמ סירישכמ שי .הינש/טיב 0
 סויה םיטלושה םהו ,2 'סמ הצובקמ סיוישכמ
 .קושב
 8106%א כ1סָטזסתו ס[ ₪ [651תו!]16 5ץ8!5תו ןמז ,הסיחד סע ,תיתרפס הילימיסקפ - 4 הצובק
 תורוש 400 דע 200 היצולוזר ,הקדמ תוחפ ףד תרבעה
 568הווחסז 0% יפלא 64 וא 56-ל דע תרוסמתה תוריהמ ,'ץניאל

 וס(]סוזו 10 וז .הינש/סיטיב

 או "כמא = בצק ,םילוקוטורפ רובע םינקת עבוק 671
 .ןונפאה תטישו עפומ ,ןורכנס ,הקירסה

 תוהו

 סינרכנוסמ תויהל סיכירצ הילימיסטקפה ירישכמ
 -וסה התועצמאבש הלועפ ללוכ רבדה .עפומ ותואבו

 -תהב ףדה לע סוקימה ותואב םיאצמנ תספדמהו קר
 סח וו סיראשנ קרוסהש חיטבמ ןורכניסה .תרוסמתה תלח
 .תרוסמתה ןמז לכב יסחי םוקימ ותואב

 -גוסמ (2-ו 1 הצובק) תויגולנאה תוילימיסקפה

 .(רוחשו ןבלל ףסונב) רופא לש סינווג סג ריבעהל תול
 קלחו) םייתרפסה סירישכמה לש תרוסמתה ןמז

 תופיפצ יפ-לע הנתשמ (םייגולאנאה םירישכמהמ
 ₪ ו לש האוושה ךרוצל 44+ ףדב שמתשהל גוהנ .עדימה

 , ַ ַ .תוריהמו תוכי ו וזווס ה |[
 : לש םימדומ םע סידבועה םייתרפס םירישכמ דזה תחה סוטה[ ת מו תוכיא
 ה ירופישל םיקוקז םדומל הינש/טיב 9,600 םע םיר ו רעמ לש םישרת :2 הנומת , , : -ישכמ ;םייטרדנטס ללכ-ךרדב סה הינש/טיב 0
 .ןופלטה וק לש דחוימ

 : ל ת תכרעמב בלתשהל תולוכי (תונו = םיריממ תושב השענה רבד ,םינוש םירישכמ ןיב תותואה .הילימיסקפל םידעוימה םידוקב רבעומ | -מתו טסקט תרוסמת) תולועפה יתש ,ףסונב .הס : , יִחַד המאתהתו הל הכירצ ,הז גוסמ תרישקת רשפאל ידכ יפרגה קלחהש ןמזב-וב ,845011 ומכ דוק תועצמאב | תוקינכטב שומישה ללגב דרוי ןוסחאהו תרוסמתז 8 2 ₪ 0 י תה | :תירוביצה ןופלטה תשר תועצמאב יונמל יינמ ןיב רבעומ ילאוטסקטה קלחה ,תבלושמה הסיפתב .ןמזו ,םייתרפס תותואה ,(סינותנ וא ןופלט תש ) : 1 ל רן  רשק חיטבמ הזכ תוריש . יסקפלט' סשב העודיה היל .4 הצ | םיהז תרושקת יעצמא ,(ספדומ ףד) םיהז תולועפה : חה -ובקל ךיישה דויצה תרקב ידוקו דודיק תוטיש רובע יתשב סיטלפהש ללגב ירשפא בלושמ רישכמ -ימיסקפב גותימ םירשפאמ םישידחה םיחותיפה
 וא הקירס י"ע םירצוימ תויהל םילוכי תרוסמת החותפ תרושק הילימיסקפ .רשפאמו  ,(ב"הראב ומכ) .תויוכהמב 3 0 :

 6 זס! ז 0.6 ]וו

 .סינמיס רובע םידילק תציחלב .םילבוקמה סילוקוטורפל םאתהב (150-051) ןה תורשפאמ הז גוסמ תותשר .הריסמו ןוסחאב
 תושירדל הנוע הילימיסקפ לש 4 רפסמ הצובק 2 2 0 .

 .םיוותב ריכמ יטפוא ארוק ,ןושארה הרקמב דויצ לש תינבלמ המכס העיפומ 3 רויצב .בולישה .תימואל-ןיב תרושקת ןהו תיצרא תרושקת
 ךרוצ שי ,ןתוא עונמל ידכו ,עיפוהל תולוכי תויועט תכרעמה .בולישל .םיצוחנה םידוקפיתה סע הצק םיריהמ םירישכמב םידייוצמ סקפלט יזכרמ

 .ךסמה לע ןכותה תגוצתו בשחמ תרזעב ףד רוציל ג ריעו דבעמ י"ע תרקובמ .יטמוטוא גותימ םיגתוממו דואמ

 ,לשמל המיתח תמגוד גצה לא איבהל לוכי ליעפמה
 סוקמל התוא סינכהלו ,בשחמה לש ןורכיזב תאצמכה | הצובק) תדחוימ הדובע תצובק רצי 00 ןוגרא

 סיצוחנ - הקיפרגו טסקט - תבלושמה הטישל ןוגראה .קיטמלט תוריש' םשב העודיו ,םילילמת תבלושמ הילימיסקפ .ןכומ ךמסמ רדשל ךכו ךמסמה לע דחוימה | ,דבעמו הילימיסקפל תפתושמ הניקתב תקסועה (8
 י ו / ;ינשמכ הקיפרגה תאו 6 המר רובעש ןויצב ,םידיקפתה ינשל תופתושמ םילילמת ידבעמב יסי דימכ טסקטה תא האור דחא :םידוק ינש | ויהי ,051 סוחי : ה לדומ לש תומרה 7 ןתואש טילחהו

 ל קי טסקטהו יסיסב עדימכ = וחנה דויצה רובע 1.3 אוה הילימיסקפל ןקתה תרושקת תורשפא תמייק סהבש םילילמת ידבעמ
 .6 הצובקל | -כיזל ןורכיזמ ,םינותנ וא ןופלטל תירוביצ תשר ךרד

 רתוי הרקי הילימיסקפ ,םיטסקט תרבעהל תומרו ,הרמוח ןבוְרב ויהי 3,2,1 תומרש הארנ תויהל םילוכי ,('ססטלט* םשב עודיה תוריש) ןור
 ,456]| דוקב שומישל האוושהב .הנכות ויהי 5-4 | םידבועה םייתרפס הילימיסקפ ירישכמ םע םיבלושמ

 :4 רפסמ רויצבש המגודב דפ היצלומא םג חתיפ 6071 ןוגרא ,6 המר רובע .םינותנ תותשר תועצמאב
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 ה:50.טדוסא
 56% 6049: ה5פוסא

 יי

 :פז 5
 צואז

 6וח6 טוד ז
 דמהסטסא 508 |

 ןעוא<א דס
 הוזאסהא

 ץניאל סיוות 10 לדוגב ינקת תוא ריבעהל ידכ
 תואה לדוג רמולכ) יכנא 'ץניאל תורוש 6"ו יקפוא

 ,(הבוגב שטניא תיששו בחורב שטניא תירישע וניה
 ךירצ ,'צניאל תודוקנ 200 היצולוזרב הילימיסקפב

 ות לכל ,8:1 לש הסיחד סחי סע .(33א20) סיטיב 0

 םיצוחנה סיטיב 8 תמועל תאז סיטיב 80 קר סישורד

 ןמז ץוחנ הילימיסקפל ,רמולכ .45011] דוקב הרבעהל
 .טסקטה תרבעהל 10 יפ

 םיבשחמ תעפשה
 חותיפ לע תרושקתו
 הילימיסקפה

 תויורשפא תא לידגמ םיבשחמב בחרנה שומישה

 -בחור תסיחד ,עדימ ןוסחיא תחטבאב הילימיסקפה

 הלוכי הילימיסספה ."וכו תרוסמת תרקב ,גותימ ,ספ

 -ילמת ידבעמל טלפכו ,בשחמל טלפ/טלקכ שמשל

 םיל

 תושרל | תודמועה | תרושקתה | תויורשפא

 דויצ קר וניאש רצומל ותוא תושוע הילימיסקפה

 תרושקת תוכרעמו תשרל ךיישה רצומ סג אלא ,הצק

 תשרל סויה סירבוחמ הילימיסקפה ירישכמ בור

 לש יתרושקתה קלחה תא ןכל ;תירוביצה ןופלטה

 תרושקתה תורבח תוקפסמ תורישה

 ןוויכ ,לדגו ךלוה הילימיסקפה ישמתשמ קוש

 סינותנ תרבעהל תותשרו בושחימהמ קלח איהש
 ןיב בלשל ךרוצה לשב םג ץופנ הילימיסקפב שומישה

 רקיעב ,סיבשחמ תרושקתו סינותנ ,הילימיסקפ

 תרושקתה יווק תולע סהבש ,סיימואל-ןיב סירשקב
 תרושקת ידבעמ לש אומה חותיפה םג .דואמ ההובג

 -ימיסקפב שומישה לע עיפשמ סייטסיטטס סיבברמו

 הדימב ,סינוש סיתוריש בוליש םירשפאמ הלא .היל

 .תפתושמ בשחמ תפשב רשקתהל לגוסמ הצקה דויצש
 -וטורפ לע תססבתמ ,הילימיסקפ לש 4 רפסמ הצובק

 .וז השירדל הנועה ,א.25 לוק

 גננפב תחתופ בשחמו הילימיסקפ לש תרושקת

 קלחל התוא תכפוהו סישדח סיקפוא הילימיסקפה

 -ייסמ רישכמה תצופתל .סינותנ תרבעהל תשרב ינקת

 ןסחאל ןתלוכיו םיבשחמ תותשר לש תונחתה תוע

 .חולשלו

 -ולחל תוצלמה דבעמ 66111 ימואלניבה ןוגראה

 דויצ) תוצובק-תת 3-ל הילימיסקפה לש 4 הצובק תק

 (5 רפסמ

 הילימיסקפה תונורתי
 :תיתופסה

 תויהל הלוכי תיתרפסה הילימיסקפב תרושקתה

 רבד ,עדימה תוידוס יכרוצל תלברועמ וא תנפצומ

 -רפס הנפצהל השירדה .היישעתב וא םיקסעב בושח

 רויצב .תבחרתמו תכלוה הילימיסקפה לש תית
 -צומ תיתרפס תרושקת לש המיכס תאבומ 6 רפסמ

 .הילימיסקפב תנפ

 ותועצמאבש קשמימ דומצ הילימיסקפה רישכמל

 הדיחימ האיציה ;הנפצהה תדיחיל עדימה רבעומ

 4 הצובק לש םידיקפתל הקולח :3 הנומת

 זז
 סו 6
565505 

3 
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 בנפי

 .(הילימיסקפה ךותב) ןנפאמה ךרד תרבוע תא
 דוקה הילימיסשפל עיגמ ,תרוסמתה ךוות ךרד ,סשמו
 .ךופה ךילהת רבוע עדימה ןאכ ;תטל

 ותוריהמש עדימה קר ,הנפצהה ךילהתבש בושח

 דויצ ךרד רובעי ,המגודל ,הינשל טיב יפלא 8

 ?םיטיב 300-ב םירבעומ סינותנה ראש .הנפצהה

 ןתינ ןופלט תשר התואב .רחא ןנפאמ ךרד ,הינש

 עדימ תרבעהל סגו ןפצומ עדימ תרבעהל שמתשהל
 .יולג יתלב

 תדיחי סע הילימיסקפ רישכמ הארנ 7 "סמ רויצב

 .תוידוס תויורשפא 10 * לש חתפמ תלעב הנפצה
 תבחרהו תרושקתה ,סיבשחמה יריחמ תדירי

 יריחמו ,דחא דצמ תרושקת תוכרעמב ספיבחור
 ,רחא דצמ ןמזב ךוסחל ךרוצהו סיהובנה הרובחתה
 קחר תודיעוב סג הילימיסקפב שמתשהל סירשפאמ

 ,77 "סמ 'סיבשחמ' האר) (ד=1 00 אאםא61א0)

 ,תוחוד גיצהל ךירצ רשאכ לשמל ,(1987 רבמבונ

 .תופמ וא תואלבט ,םיטרפ

 ריבעהל ךירצשכ אוה הילימיסקפב ץופנ שומיש

 -יתחב ךרוצ שישכו ,לודג קויד סע סיכמסמ תופיחדב

 -אוטסקט עדימ תרבעהל ןכו ,"וכו תופמ ,םיפרג ,תומ

 .יפרג עדימב בלושמ יל

 הילימיסקפב בר שומיש השענ תואנותיעה ףנעב

 .תונידמ ןיב רקיעב ,סימוליצו עדימ יפד תרבעהל

 -ימיסקפב שומישה רבוג ןפיו ןיס ומכ תוצראב

 בתכהמ סיעבונה תרושקת יישק ללגב רקיעב ,היל

 .דחוימה

 לש התעפשה
 לע הילימיסקפה
 הקיטמלטה
 (בושקית)

 תויורשפא דוחיא איה 'בושקית* וא 'הקיטמלט"

 תרושקת סיללכנ הז גשומב ;תרושקתו סינותנ דוביעב

 סהיניבו ,סיינורטקלא סירסמו רוכיד  ,םינותנ

 .הילימיסקפ

 ישילש סוקמ תוספות בושקת לש תונוש תורוצ

 (ינש םוקמ) ראודה ירחא תודמוע ןהו ,תרושקתב

 .(ןושאר סוקמ) ןופלטהו

 םיארמ ,הילימיסקפל שוקיב לע םירקחמ

 תורבוע ,ןופלט וא ,ראוד יזע וקפוסש תושירדהש

 ,היתונורתיל תודוה ,הילימיסקפב תורישל ןקלחב

 הדבועה סג .םימייקה ןופלטה יווקב שומיש סהבו

 תצופת תא הריבגמ תויטיא ןניא רבכ 4-ו 3 תוצובקש

 .תדרל םיכישממ םיריחמהו ,הילימיסקפה

 -ישה תוטשפתהל וליבוה סיבשחמהש רמול ןתינ

 -ונורתי סילדג םתרזעבש ןוויכ ,הילימיסקפב שומ

 עזסקס566 00177 ₪6:סטק 4 70651תו116 16:תוות1 5
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 ןיבקס תגוסננוסזץ זצס

 4 הצובק לש הנשמ תקולחל 66וזד לש העצה :5 הנומת



 .ךומנ ריחמו הבוט היצולוזר ,תוריהמ :הית
 2.6-כ ויה 1986 תנש ףוסבש םיארמ סירקחמ

 .םלועב הילימיסקפ ירישכמ ןוילימ

 תויורשפא תודמוע הילימיסקפה חותיפ ינפב

 שמתשהל רשפאש סידיינ םירישכמ :תופסונ תובר

 ;(ירלולס) םיאתמ ןופלט דויצ שי סא תוינוכמב םהב

 םוליצ ירישכמ סע םואיתו ;תינועבצ הילימיסקפ

 .תשרל םירבוחמ

 םיישיא סיבשחמ סע הילימיסקפה בולישב םג
 תועומש ויה רבונה תכורעתב .לודג לאיצניכופ ןומט
 רישכמ רצייל תודמוע האירוקו ןאוייטש תוימשר אל
 לודגה ישוקה) .הילימיסקפו ישיא בשחמ לש בלושמ
 תרוסמתל סידוקה ןיב סואיתב אצמנ בולישה עוציבב

 (םיישיאה סיבשחמה לש 45611 דוקל הילימיסקפב

 ,ןונק ,םוקלט שיטירב - הילגנאב) םירחא םינרצי
 לש בלושמ רישכמ לע ועידוה (הידוושב הקרבלט
 ןא .הילימיסקפו ןופלט

 דמו( קץ חסא=
 אסד סא

 (קפזא)

 קו גוא סגד ה דס 5 דא האפאוזדפס

 . סוקתפמפס סגד ה דס 85 דא אפאודדשס

 הש6םוטםס סוקתפסממס סגד ה

 הפסםוטפס סו גוא םגד \

 תיתרפס הילימיסקפ ןקתה :6 הנומת

 הנפצה הדיחי םע הילימיסקפ ,0-400 :7 הנומת

|: 



 3.1. ,הפוריאב עודי יאנותיע ,םינש 10-כ ינפל

 -תנה תרבעה תטיש סאה" :הלאשה תא לאש ,תגקאט

 היה זאש יפכ וטש03וג וא ,\ו06סוטג) יזוחב סינו

 תא הווהמ איה סאהו ,רודה-תאצמה איה ,(םשה

 זאמ תינומהה תרושקתה הדשב ןויצל יוארה חותיפה

 -?היזשיולטהו ןופלטה תאצמה

 !ןכ איה הבושתהש הארנ ,םינש 10 רובעכ
 תרושקתה סוחתב תוליבומו תומדקתמ תוצרא

 סיכוצל םאתהב תונוש תרושקת תוטיש וחתיפ

 ןיב רושיק ילכ תוחתפמ ןה וישכעו ,תויורשפאלו

 .תונושה תוטישה
 -טרפ תורבח .חתפתהל ליחתה אשונה ץראב םג

 המצעל תארוקה ,הנכות תרבח - א.6 6. :ןוגכ תוי

 יטנלא' תרבח ;(ראב סקטואדיוה תצולח ,(קדצבו)
 תשר - "קרוע" תרבח י"ע השכרנ הנורחאל) רבעשל

 תועיקשמ ,דועו ,"קזב* תיתלשממה הרבחה ;(בה(

 תא סדקל ידכ הנכותב םגו הרמוחב סג סיבאשמ

 .סקטואדיוה תוריש
 ,סקטואדיו לש תונוש תוטיש רוקסנ ןלהל

 לע עיבצנו תוטישה ןיב הוושנ ,םינוש םיטרדנטס

 .צראבו םלועב תומדקתה

 תרדגה - סקטואדיו
 גשומה

 סקטואדיול םיסחייתמ םסיימואלניב סינוגרא
 וא סיפד תרוצב עדימ תרבעהל תרושקת יעצמאכ
 לא רבעומ עדימה .יפרג וא ילולימ ,עדימ לש תורגסמ

 -יולט טלקמבו ,ןופלטה תשרב שומיש ךות םייונמה

 .הגוצת ךרוצל היז
 סקטלטב ;טסקלטו סקטואדיו ןיב ןיחבהל שי

 לבא ,עדימה תגוצתל עקרמ הווהמ היזיולטה טלקמ

 בלושמ ללכ-ךרדבו ,וידר ילג ךרד רבעומ עדימה

 דדיוהש ןמזב וב ,ינוויכ-דח אוהו היזיולט ירודישב
 -לטה תשרב רומאכ שמתשמו ינוויכ-וד אוה סקטוא

 .וופ
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 סםירשפאמ םינורחאה םייגולונכטה םיחותיפה
 - סילבכב היזיוולטה תותשרב םג סקטואדיו ריבעהל
 םגו ,"ן'זיווידר"* - וידר ילג ךרד םג , יסקטלבכ*

 .תרושקת יניוול תועצמאב

 תתפל רשפיא ,םיישיא םיבשחמב בחרנ שומיש
 תאז היגולונכט .בשחמה עקרמ :ףסונ הגוצת יעצמא
 -חמה םע דובעל לק שמתשמל ונייהד ,תיתודידי איה
 רבדה .םיבשחמב עדי לעב תויהל ךירצ וניא אוהו ,בש
 -יראה* תטישל ,עדימ רגאמל השיג תוטיש לע עיפשמ
 .םירסמה תפלחה תטישלו עדימה לש 'הז

 תרבעהל היגולונכט-קר וניא (ק*טיו) שקטואדיוה
 סיתוריש לש בחר ןווגמל ןולח רצוי אוה אלא ,עדימ

 :סהיניבש ,עדימ תרבחל םסינייפוא

 ,טרופס ,ריווא גזמ ,תושדח :ןוגכ ,עדימ רוזחיא <
 ."וכו םינוש הכרדה ירפס ,תומוסרפ
 תחטבא ,תוינק ,תואקנב :ןוגכ ,קוחרמ תולועפ 5
 ."וכו תוגצהב וא סיסוטמב תומוקמ
 .ינורטקלא-ראוד ןוגכ ,םירסמ תרבעה <
 .םייביטקארטניא סיקחשמ <
 ."וכו תיבה תחטבאו תוחיטב ןוגכ ,קוחרמ הרקב <

 ךושמל ידכ ,הכומנ תויהל הכירצ תורישה תולע

 .דחאכ םילרחסמו םייטרפ סישמתשמ
 יכרוצל םג סקטואדיוב שמתשהל ןתינ ,ליבקמב

 לש תורוגס תוצובק רובע ,סירקי עדימ יתוריש
 ררדל .תמא ןמזב עדימ לבקל םיניינועמה םישמתשמ
 ."וכו ,ץךוח עבטמ ירעש ,הסרוב :אמג

 818 18ןסח

 תת

 1ח+סזחר8זגסה
 ₪---- ה -

 זס

 קטואדי
 ך8]6קחס6
 וס <

 י\\

 1ח+02 0 3זוסח 106068
 קת0/ן067- 0600061 6

8[ 1 
 כ \ש

 ת6תןח8]

5 

 ךופלט וק ךרד סקטואדיו :1 רויצ ץ

 (20) | 5ו:0ת80 80|16ה006 ה6:שסז% 60 זז
 רשורב=- ארל 1056

19087 )6.0( 

 סקטואדיו רובע תרושקת תותשר :2 רויצ

 םינעתל וא חגוח ןופלט
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 סידילק \::?) 'תיב דויצ

 תירוזא שש/טגוג תכרעמ לש םשרמ :3 רויצ
 יתיב דויצ םידילק



 תכרעמ הנבמ
 סקטואדיו

 :תכרעמב םיפתתשמ סיירקיע םימרוג העברא
 ליעפמו - ירוביצ וא יטרפ - עדימה ,תשרה ,שמתשמה
 .סקטואדיוה

 ,סקטואדיו תכרעמ לש םייסיסבה םיביכרמה
 . 1 יסמ רויצב םיראותמ

 םתטילקו םתדלקה י"ע תישענ עדימה יפד תכירע
 -חיאו הריהמ השיג רשפאמה בשחמ לש עדימ רגאמב
 .םאתהב סולשתב בויחו םייוסמ רדס יפל עדימ רוז

 עדימה רגאמו שמתשמה ןיב תרוסמתל ךוותה
 םימדומה םע ,תירוביצה ןופלטה תשר תויהל לוכי
 ךרוצל יתרפסל יגולנאמ תותואה תרמהל סיצוחנה
 וא ,תונמ גותימב סינותנ תרבעהל תשר וא ,סתנוצת
 'סמ רויצ) וידר ילג וא (כ-לט) םילבכב היזיולט תשר
 .םיינוויכררד (2

 םגרתמש חנעפמ ליכמ ללכושמ היולט טלקמ
 לוכי חנעפמה ;הגוצתל ךסמ הנובו םינותנה תא
 תורישי טייוחמ וא ,הנטנאה לש עקשב לולכ תויהל
 סיפדה תא רוחבל לוכי שמתשמה .טלסמה ילגעמב
 וא ,םירפסוממ םידילק סע טלש תרזעב תרוסמתל
 םירסמ חולשל סגו ,םישקמה חול לע תויתוא תרזעב
 .רחא גצל וא עדימ רגאמל ,בשחמל

 שמתשמה לא םינותנה תרוסמת ,ןופלטה תשרב
 -וסמתהמ רתוי ההובג תוריהמב ללכ ךרדב תעצבתמ
 -ועל ,היינש/תויביס 1200 :אמגודל) בשחמה לא תר
 .(בשחמה לא שמתשמהמ היינש/תויביס 75 תמ

 לש דוביעה תוריהמב יולת תכרעמל השיגה ןמז
 השיג רשפאל ידכ .תרבעומה עדימה תומכו בשחמה
 -שחמ ןיב תרושקת תותשר תומייק ,םינוש םיבשחמל
 .(3 יסמ רויצ) סיב

 רשקב סג ךרוצ שיו ,קיפסמ וניא יזיפ רשק לבא
 -ועה יבחרב .סיריממ וא סימיאתמ סיטרדנטסו יגול
 םיריממו םיטרדנטס לש םינוש תונורתפ םימייק סל
 .סקטואדיול

 תוחתפתה
 םיטרדנטסו
 סקטואדיוב

 יטירב סדנהמ אוה (53: 6663) הדידפ םס
 ראודה תרזעב ,1975 תנשב סקטואדיוה תא איצמהש
 1979-בו ,ןושאר ירוביצ יוסינ חתיפ 1976-ב ,יטירבה
 םשב הנושארה תירחסמה תכרעמה דובעל הליחתה
 קת.

 :סקטואדיו תוכרעמ יגוס המכ וחתפתה זאמ
 לע םייונמ תתרשמה תכרעמ :תירוביצ תכרעמ <
 .םולשת סיסב
 םיכרצל םייוסמ ףוג לש תכרעמ :תיטרפ תכרעמ <
 וא ,ףוג ותוא ךותמ סייונמ קר תתרשמה ,סימייוסמ
 .םייונמל םיתוריש תקפסמה תורש תכשל
 ןינע תולעב תוצובק :םישמתשמ לש הרוגס הצובק <
 וא תיתצובק הצופתב עדימ תולבקמ רשא ,ףתושמ '

 לע תויהל לוכי יונמה .דרפנ עדימ סיסב תוקיזחמ

 ףסונ םולשתו ,סייוסמ סולשת וא עובק םולשת סיסב
 .שומישל םאתהוב

 סקטואדיוה ,(הילגנא ןוגכ) תודחא תוצראב
 הגוצתה תטיש לבא ,טסקטלטהמ דרפנב חתפתה
 תוכרעמה ,(הדנקו תפרצ ומכ) תורחאב וליאו ,ההז%
 .טסקטלטו סקטואדיו לש בולישב וחתפתה

 םייסיסבה םימרוגה
 הנבמ תא םינייפאמה
 :תוושה
 תכרעמה ןוגרא .1
 עדימה ירנאמ .2
 תרושקת תותשר .3
 םיוותה הנבמ .4
 שמתשמה לש הצקה דויצ .5
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 תכרעמ רובע םינותנה סיסב רודיס :5 רויצ
 רטסקטמרישדליבי

 עדימ ירגאמל השיג תטיש .6
 סולשת תוטיש 7

 תכרעמה ןוגוא
 םייתלשממה תרושקתה ידרשמ ,תונידמה בורב

 סה עדימה יקפס וליאו תוכרעמה חותיפב סיכמות
 .ןפיו הפוריאב לשמל בצמה הז .םייטרפ סימרוג
 הדנק-לב תרבח י"ע חתופ סקטואדיוה תוריש הדנקב
 תוריש סהב םירקמ שי .תוימוקמ ןופלט תורבח י"עו
 וא םילבכב היזיולט תורבח י"ע ןתינ סקטואדיוה
 תוריש סגו םילבכב היזיולט םג תונתונה תורבח
 .ןופלט

 הווהמ סקטואדיו תכרעמ חותיפב יזכרמ דיקפת
 ללוכ ,הרקבו להנימל יארחא דקומה ,לועפתה דקומ
 -סימ ,םולשת בויח ,םישמתשמה תשיגל תואמסיס
 ."וכו םירסמ ,יזכרמ רופ

 רוזחיא יזכרמ - םידרפנ תוריש יזכרמ םג סימייק
 ,הילגנאו הדנק ,הינמרגב םימייקה הלא ומכ - עדימ
 רשק תרזעב סקטואדיוה תורישל השיג םירשפאמה
 .תימוקמ תוכרמל

 :עדימ ירגאמ
 לש םינוש םירדסה השולש םימייק סויה דע

 :עדימ ירגאמ
 עדימ רגאמ םייק ילטסרפ' תכרעמב ,הילגנאב

 זכרמ לכב םיינשמ עדימ ירגאמו ,ןכדועמ יזכרמ
 .(4 'סמ רויצ) תוריש

 ןכלו ,םינותנה לש הדיחאה םתרוצב אוה ןורתיה
 -ורדש ךכב אוה ןורטיחה ;הלק הלא םינותנל השיגה
 .םיינשמ םיזכרמ הברה סיש

 המע האיבה תירוביצ תונמזגותימ תשר תסנכה
 -ישדליב-- תינמרגההטישל המודב ,רודיסב סייוניש
 תססבתמה ,(5 'סמ רויצ) (81050מנתתוו61) "'פסקטמר
 עדימ רגאמב תוליפכ אלל ,םיינוציח עדימ ירגאמ לע

 .ינכרמ

 ןיא .ןוכדעה תטישב אוה הז רדסהב ןורסיחה
 ךירצ עדימ קפס לכש ךכל סרוג הזו ,יזכרמ ןוכדע
 ,עדימ רגאמ לכל ןוכדעה ךילהת תא סייתשב ליפכהל
 .ןוכדעה רחא בוקעל ידכ תאזו

 רתוי דוע ביחרמ ,ילטלט'ה ,יתפרצה סקטואדיוה
 -קמב ,ראודה) תּורישה ינתונ :עדימ ירגאמ רוזיב תא
 -בוחמ סייונמהו עדימ ירגאמ םיקזחתמ אל (הז הר
 -גותימ תשר תועצמאב ,םיקחורמ עדימ ירגאמל סיר
 םייארחא עדימה יקפס .עדימ רוזחיא יזכרמו תונמ
 עדימה ירגאמל השיג תוטיש .לעו םולשתה בויח לע
 .(6 'סמ רויצ)

 תרושקת תותשר
 -ולשמ תובכרומ סקטואדיוה תוכרעמ ,ללכ-ךרדב

 לא עדימה יקפס ןיב :תרושקת תותשר יביכרמ הש
 וא תורישה זכרמל עדימ רגאמ ןיב ;עדימ רגאמ
 .שמתשמל ןאכמו ליעפמה

 תא תורבחמ ןופלטה תשרב תולעופה תוכרעמה
 ידכ םימדומל תוקוקזו ,תורישה זכרמל םישמתשמה
 םימדומ ;םיגולנאל םייתרפיסה סינותנה תא רימהל
 לש תוריהמב שמתשמה לא םינותנ םיריבעמ הלא
 תורישה יזכרמ ןיבש רשקה .היינש/תויביס 0
 ,תונמ גותימ וא ןילנ יווק ךרד השענ עדימה ירגאמו
 .(היינש/תויביס יפלא 64 דע) תוהובג תויוריהמב

 םיוותה הנבמ
 = 00ד-ו 150 - סיימואל-ןיבה סינוגראה ינש

 תרושקת תותשרב ,יתרפס תרוסמת דוק לע וטילחה
 רשפאמ הזה דוקה .תויביס 7-מ בכרומה ,תוירובי
 "גנאה תיב-ףלאה לכ רובע סיקיפטמש ,םסיוות 182
 .םייפרג םינמיס המכו הרקב יוות ,יל

 הז דוקב .תושמתשמ סקטואדיוה תוכרעמ לכ
 .(ססהד לש ץ.3 וא 150 646-כ עודיה)



 הצקה דויצ
 .ירחסמ וא יתיכ שומישל תויהל לוכי הצקה דויצ

 :םיירקיע סיביכרמ 3-מ בכרומ דויצה סירקמה ינשב
 -ךרדב בכרומ .עדימה יפד תא רוחבל לגוסמ - טלקה
 וא תויתוא ,םירפסמ ליכמה םישקמ חולמ ללכ

 רחבנה ףדה תא לבקל רשפא סתרזעבו ,דחיב סהינש
 .עדימה רגאממ
 סייתרפסה תותואה תא ביכרמהו ריממה - חנעפמה
 סיוות ללוחמו ןורכיז ,דבעמ ליכמ .תיתוזח הגוצתל
 ללוחמה הבש ,תינפיה תכרעמה ללכה ןמ תאצוי)

 תויהל לוכי חנעפמה .(תורישה יקפס לצא סקוממ
 טלקמ ךותב טייוחמ היזיולטה טלקמל ץוחמ סקוממ
 תע) תת הנטנא לש עקשל רבוחמ וא ,היזיולטה
 סינוש תונורתפ סג סימייק .( א אדמאאא 506%[
 .ינורכניסדא וא ינורכניס ;יתרדיס וא יליבקמ רודישל
 ,גצה .עדימה תא תוארל שמתשמל רשפאמה - גצה

 טרפ) היזיולט לש יטרדנטס עקרימ תויהל לוכי
 .ינועבצ ,(אוזאודדגו. ןטק ןופוסמ םהלש ,םיתפרצל

 העיפומה הנומתה תיינבל תוטיש שולש תומייק
 :גצה לע
 תפרצו הילגנאב - (412442105410) קיאזומ-אפלא (א
 הדנקב - (א1210מ0א₪6) תירטמואג-אפלא (ב
 חותיפב - (ג1עוקוסדס0 14ו6) יפרגוטופ-אפלא (ג
 תקלוחמ גצה תרגסמ לכ ,קיאזומ-אפלא תטיטב
 -למ 40 לש תורוש 24 תומייק הפוריאב ,םינבלמל
 -ירטמ רציימ קיאזומ-אפלא ללוחמ ןבלמ לכב .םינב
 קואמ], - תוסתמ ם1.םא-) םיטנמלא 8%א10 לש הצ
 3א2 לש הצירטמו ,ירמונ-אפלא עדימ רובע (םאז5
 ליכמ ירמונ-אפלא םלש ךסמש ךכ ,יפרג עדימ רובע
 -מלא 5,760 תיפרג הגוצת רובעו ,םיטנמלא 0
 .םיטנ

 רפסמ תחטבאל ןה ,תורפושמ תוטיש תומייק
 םסשח-) סייטרדנטס אל םינמיסו תויתוא לש לודג
 רתוי קוידב הקיפרג תריציל ןהו ,(1/08060 קו
 ,הובג
 סלש ןווגמ תרשפאמ ,תירטמואיג-זאפלאה הטיטה

 תורוש 1125 וא 625 ,552 :המגודל) היצולוזר לש

 -קירמא :היזיולטה טלקמב טרדנטסל סאתהכ ךטמל
 .(יאפוראו יא

 תוסוטז6 6ווקונסח - 1-ב םישמתשמ וז הטישב

 :תויסיסבה תורוצה תא רידגהל ידכ ]הפוהווסה
 סתרזעב סירציימו ,לגעממ קלח ,עבורמ ,וק ,הדוקנ
 .א-צ םיריצה ןיב ,ךסמ לכל תושרדנה תורוצה תא

 ,תרחבנה היצולוזרה תמרב יולת הנומתה ביט
 -מלא 102481024 וא 5128512 וא 256א256 :המגודל

 -פמה לש ימינפה ןורכיזה לדוג לע עיפשמ הזו ,םיטנ

 .דויצה ריחמ לעו חנע
 לבקל רשפא התרזעבש הטיש איה יפרגוטופ-אפלא
 היזיולט רודישב תלבקתמה תאזל המוד הנומת ביט

 .ןופלט יווקב שומישב לבא ,ליגר
 1200 לש תוריהמבו תמייקה היגולונכטב

 ךותב ןופלטה תשר ךרד ריבעהל רשפא היינש/תויביס
 הנומת לש םלש ךסממ יעישתה קלחה תא ,תוינש 0
 .עקרמה לע עיפוהל תדמועה

 עדימ ירגצמל השיג תוטיש
 תוכרעמה ועיפוה זאמ וחתפתה ה;א תושיש

 ותרזעבש - יכרריה שופיח היה הלחתהב .תונושארה
 דצמאב טושפ (א(םאז)) טירפת לבקמ היה שמתשמה

 תובכרומ ושענ תוכרעמה התע ;סישקמה תספוק תוע
 רחאל ,תיוושכעה השיגה יפל .עדימ תורישעו רתוי
 שיקמ שמתשמה ,סקטואדיו רובע ינופלט רשק רצונש
 תא תואלבטב שפחמ ךכ-רחאו ,ולש יוהיזה רפסמ תא
 .שורדה עדימה

 ידכ סיספדומ סיכירדמב שומיש טשפתמו ךלוה
 רתיב אוצמל סקטואדיוה תוהיש ישמתשמל רוזעל

 .('וכו הילגנא ,הינמרג) שורדה עדימה ףד תא תולק

 םולשת תוטיש
 "גודל ,הפוריאב .תונוש םולשת תוטיש תומייק

 :סיביכרמ השולשמ בכרומ סולשתה ,המ
 ;תשרל תורבחתה רובע סולשת <

 ;עדימה ףד רובע םולשת <
 ,(קחורמ וא ימוקמ) יפרגואיג םוקימ יפל סולשת <
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 זס

 תכרעמ רובע םינותנה סיסב רודיס :6 רויצ

 ילטלטי

 .ינופלטה רשקה רובע

 שוכרל וא רוכשל רשפא םדומה תא ,ךכל ףסונ

 םולשתל העצה שי הידוושב) .הצקה דויצ סע דחיב

 .(ףד יפל אלו השיגה ןמז יפל

 םלועב תויוחתפתה
 :סקטואדיול סינוש םינקת השש סלועב סימייק

 ;קיאזומ-אפלא :הגוצת תטיש ;הילגנא - קת (1

 .םיעבצ 8
 -אפלא :הגוצת תטיש ;תפרצ - דמנעהםע 0 (2
 8 ;(םיוות תרדגהל ימניד ןונגנמ) פתשזו קיאזומ

 .םיעבצ
 -אפלא :הגוצת תטיש ;הדנק - דשנפסא 6% (3

 .םיעבצ 8 ;פתש5-ו תירטמואיג
 ללגב יחרכה ;יפרגוטופ-אפלא ;ןפי - 6גקזאא (64
 תנומת תוכיא ;תינפיה הפשב הובגה סיוותה רפסמ

 :היזיולט
 דו ?תפפצה4 לש דוחיא הווהמ ;הפוריא - ₪ז (5

 דו קיאזומ-אפלא :הגוצת תוטיש ול שיו דת

 םיוות 331 ;ינגוטופ-אפלא ;ירטמואג-אפלא .פתש

 .תויפרג תורוצ ףוסניאו

 -אפלא הגוצת תטיש ;הקירמא ןופצ - אאעו5 (6

 .םיעבצ 16 ;קא₪7ו תירטמואיג
 -וצתה ביט לע םיעיפשמ סינקתה ןיבש םילדבהה

 רשפאמ ,המגודל 70511. ןקת .ריחמה לעו הג
 ןקתש ןמזב וב ,םיעבצ 8 קרו תלבגומ הקיפרג
 הבוט) ההובג תוכיאב הקיפרג רשפאמ ,,86

 .תינמז וב םיעבצ 16-ו (המגודל םוסרפל
 ,תואקנב ןוגכ ,םילאוטסקט סישומיש ךרוצל

 -חרנ סימושיי ךרוצל ;?>8551151, תייגלונכט הקיפסמ

 הקיפרגה ,סוסרפ ןוגכ ,רתוי םיירחסמו רתוי סיב
 קפס ןיאו ,רתוי סיינויח םייתוכיאה עבצהו
 .רתוי תובוט 0571 וא א32128 תויגולונכטש

 "עפמהש הדבועה ןמ םיעבוג ריחמב סילדבהה
 רבכ םישמתשמה ,המגודל לטסרפ לש םיח)

 | 2 3 4 5 6 ו % % 0

 םיטנמלאמ ות תיינב :7 רויצ

 ועיגה סרטש הלאמ רתוי םילוז ,151 תייגולונכטב
 .הז בלשל

 ,תונוש תוכרעמ ןיב עדימ ריבעהל ךרוצה ללגב

 ןפי .סינוש םינקת ןיב המאתה תריציל סיצמאמ ושענ
 -ו הלש 647141א-ה ןיב סקטואדיו ריממ החתיפ
 ,ןפי לש ןקתב דבועה הצק דויצ לכש ךכ 85%
 םינמרגה .ידנקה ד1120א תורישל רבחתהל לוכי
 ךכ ,11 םדמ1. ןיבל 6077 ןקת ןיב ריממ וחתיפ
 עדימ ירגאמל תשגל םילוכי הינמרגמ םסישמתשמש
 .םייתפרצ

 דדו .תזמז. ןיבש ןקת יריממ וחתיפ תפרצב סג
 .ילגנאה ?3251:1.-ל

 סקטלבכ
 תשר ךרד םג ריבעהל רשפא סקטואריו יתורש

 -יטקארטניאו תינוויכ-וד איהשכ ,םילבכב היזיולטה
 .(8 "סמ רויצ) 'סקטלבכ' המש זאו ,תיב

 ןתינש ריממ חתופ ,תואזכ תכרעמ תלעפה ךרוצל
 תותוא .(4כסתמ554815 00א/58108) ןועימל
 תכרעמ לש הלעפהה זכרמב םילברועמ היזיולטה

 -יז תרשפאמ תבשחוממ תכרעמו ,סילבכב היזיולטה
 .תותואה תא חנעפל רושיא סהל שיש בא-יתב יוה

 קר רשפאל סידעוימ ויה הלא סיריממ ,הלחתהב
 .תומייוסמ תוינכות לבקל סולשתב היזיולט ייונמל

 םג בחרתה םיריממה לש דיקפתה ,רחואמ רתוי
 בויח םירשפאמ םג סהו סקטואדיו יתוריש תלבקל
 .ינומה

 יזכרמה בשחמה ,םסייוסמ עדימ שקבמ יונמשכ
 -קבהש רחאל ,עדימה תא ריבעמו השקבה תא טלוק

 .רושיא הנתנ הר
 תויטרפ תותשר ןהש ,תוימוקמ תרושקת תותשר

 -ושק ,(םסימייוסמ סירקמב ,רובידו) סינותנ תרבעהל
 ינוויכ-וד םילבכב היזיולטה תוחתפתהל תור

 רדשמו תאז תשרל רבחתמ יוגמה .יביטקארטניאו
 סיניינב ןיב וא ןיינבה ךותב ,לבכל םינותנ תונמ
 רשפאמ לבכהש תורמל .לעפמ ןכוש סהבש םיכומס

 ינוילמ 400) דואמ ההובג םינותנ תרבעה תוריהמ
 םא ,הלדג יונמ לש תורבחתהה תולע ,(היינש/סיטיב
 .הלדג תוריהמה

 םינותנ תרבעהב תוימוקמ תרושקת תותשר

 לש סינפ יתורישל תוצופנ רתויו רתוי תושענ תונמב
 תשרב (28%) תויטרפה תויזכרמל המודב ,לעפמ
 .ןופלטה

 -בכב היזיולט ,בורקה רושעבש תוארמ תויזחתה
 .סקטואדיו יתורש רובע דואמ בושח ךוות היהת סיל
 .(9 "סמ רויצ)

 םע רקיעב ,דואמ לודג טפיבחור ,הזמ רתוי
 תונומת ריבעהל רשפאי ,סייטפואה םיביסה תסנכה

 .תרדושמ היזיולט לש ביטב תוענ

 ש



 סקטוידר
 65106 וחוות) ףונרב ירטימיד ןוסור ,תפרצב

 ארקנה סקטואדיו ססובמ תוריש חתיפ (ת8
 לש יטמוטוא לוהיג רשפאמ תורישה .4405 4
 תוירחסמ תורטמל שומישה ןמז סושיר ,וידר ירודיש
 .וידרה תשר לש ינכטה לועפתה לע לקמו

 -ינכטב םיבשהמורקימ תרזעב סידבועמ םינותנה
 ךרד וא א ילג ךרד םירבעומו ,סקטואדיוה תק
 .וידר ילילצ ומכ ,ץורע ותואב ןיוולה

 ,(ז0:ס0וסח) "ןזיורידר'ה אוה רתוי שידח סושיי
 רישכמ ודיבש יונמ וב שמתשהל לכוי ."סקטוידר'ה

 לוז חנעפמ ,סירדת ררוב קר וליפא וא ,תא[ ליגר וידר

 .בשחמ לש גצ וא היזיולט רישכמו
 םע תונומת וא סילמ ןנכתל לוכי הנחתה יאנכט

 ןוויכ ,העונת לש השוחת תרצונו לוק סע וא הקיזומ
 הנומתהש ןמזב .םילילצה 'סע בצק ותואב םהש

 ,םייניע ןוגכ ,םינוש םיטירפ ,הענ אל התוללכב
 .עונל םילוכי

 דמימ ןתיו ,הנשה ףוסב סנכיהל רומא הז תוריש
 .תירתסמ תמוסרפו סיילקיזומ םינוטרסל שדח

 ,עקרמה לע םירישה תא אורקל ולכוי םישמתשמה
 .סוגרת םסג לבקל סימעפלו

 תוטלק לע עדימ לבקל תרשפאמ תאזה הקינכטה

 םיסיטרכ ,ןופלט ירפסמ ,הנורחאל וטלקוהש

 .'וכו סיטרצנוקל

 ןוויכמ ,חילצי סקטוידרה תוריש ,תפרצבש סיפוצ
 (/₪16) םינטק סקטואדיו ירישכמ ןוילמ 2-מ רתויש
 י"ע תדסבוסמ הלועפ) יתיב שומישב םיאצמנ רבכ
 .(יתפרצה ראודה

 (שזצ) סקטואדיו
 תרושקת ילוקוטורפו

 לע טסובמ סקטואדיוה תוריש ,ןייוצ רבכש יפכ
 -שמה לצא הצקה דויצ :םימייק םיביכרמב שומיש
 לש הצק דויצו ,בשחמב עדימ רגאמ ,תרושקת ,שמת
 .עדימה יקפס

 ךרוצ שי ,דחיב דובעל ולכוי םיביכרמה לכש ידכ
 תכרעמל תדחוימ תויהל הלוכי ,הניקתה .הניקתב
 תונוש תוכרעמ ןיב תיללכ וא ,(ותוגפקצשמ) תמייוסמ
 .(1ת6תש9שתו5)

 ל"יב הניקת ןוכמו (4א51) יאקירמא הניקת ןוכמ
 לדומה .סיבשחמ ןיב רשק רובע לדומ וחתיפ (150)

 לש תויאמצע תוילועפת תומר 7-מ בכרומ הזה
 -כסומ םילוקוטורפ רפסממ תבכרומ המר לכ .םינקת
 .בטיה תרדגומ תחא הלועפ םיעצבמה ,סימ

 ןיבש עדימה תרוסמת ינקת תווהמ 4-1 תומר
 ןה .שמתשמה לש הצקה דויצו בשחמב עדימה רגאמ
 -תל םאתהב תונושו ,תשר יקפסל ללכ-ךרדב תוכייש

 .םילבכב היזיולט וא וידר ירודיש ,ןופלט :ךוו
 תגוצתו דודיקל ,חישרודה תומר ןה ,67ו 5 תומר

 איה 6 המר .הגוצתו תודיעוול תודעוימו ,עדימה
 לש ןקתה וא לוקוטורפה אשונב תיטנבלרה המרה
 הגוצתה תרוצ תא תעבוקה איהו ,סקטואדיו
 הגוצת ינייפאמ ,םילולכש :םינותנה לש תרוסמתהו

 -תנה תרוסמת תוריהמ ,תואיגשה תומכ ,םייפרגו
 ."רכו תונתשמ וא תועובק תרוסמת תורגסמ ,םינו

 תורישה גוס ונייהד ,ימושייה ןקתה איה 7 המר
 לבקמ שמתשמה הבש הרוצ הרידגמ איה .עצובמה
 -קבה תאצמנ וכותבו (/1%) סקטואדיוה תוריש תא
 ,םייוסמ עדימ תריחב ,(יוצר אל עדימ לטבל ידכ) הר
 24 וא 20) הגוצתה תרוצ תריחב ,עדימ רוזחיא
 .'וכו ,(תוחפ וא םיריט 40 ,תורוש

 תורמל ,םימייק אל ןיידע םיימואל-ךיב םינקת

 00111 ןוגרא .םימכסומ סינקת שי תונוש תוצראבש

 סקטואדיו רובע 5.100 :ןוגכ םינקת המכ לע ץילמה

 תא ביתכמה 1.300 ;ימואל-ןיב עדימ תפלחהל ,ל"יב
 .דודיק תוטישו עדימה תגוצת תרוצ

 26 לע םכסומה ,0ק1 יאפוריא ןקת םג טייק

 -קירמאה ןקתל ירמגל סיאתמ וניא אוה לבא ,תוצרא

 .(6 המר) הגוצתה תמרב יא

 תונורתפב בשחתי ןקתה רבד לש ופוסבש הארנ

 הטלחהה .יאקירמאהו יאפוריאה - םינקתה ינש לש
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 ןוויכ ,0251 לדומ לש 5-7 תומר רובע רקיעב הבושח

 .שמתשמל תופוקש ללכ ךרדב 4-1 תומרש

 ץואב תויוחתפתה
 חותיפב תורבח המכ וסנתה תונורחאה םסינשב

 ללגב וכישמה ןלוכ אל לבא ,ץראב סקטואדיו תוריש

 ןמוימ סדא חכ ,תועקשה ,תורחת :תונוש תוביס
 1984-ב ראב המקוהש 'טנלא' 'בח ,אמגודל .דועו

 השכרנ ךכ-רחאו ,םיבשחמ 'טיבלא' לש תב הרכחכ
 קוושל ידכ 'תונורחא תועידי"ו "ןארידת* ,"טיבלא' י"ע
 םדנט בשחמ השכר הרבחה .םסייוגמל ןווקמ עדימ
 ססובמ תוריש החתיפו א"תב הרבחה זכרמב ןקתומה
 קמש5- דש ,0507) סהינימל סקטואדיו ינקת לע

 .םינוש 45611 ילוקוטורפב ןכו ,(1

 קרוע" תרבח י"ע השכרנ הרבחה ,םייתנש רחאל
 -חיאו ינורטקלא ראד תורישב התחמתהש ,בהז-תשר
 .סייצראו םיימואל-ןיב עדימ ירגאממ עדימ רוז

 תורבחה יתש לש םיבשחמה ,םירקמה ינשב
 ךומס רבעוה ,רבעשל יטנלא' בח לש בשחמה) הלאה
 ןיב רבעמ יבשחמכ םישמשמ ('קרוע' בח לש בשחמל
 .םישמתשמהו עדימה ירגאמ

 רשפא סקטואדיוה סוחתב תמייוסמ החלצהכ
 םילוכי קנבה לש תוחוקל :יחרזמה קנב תא ריכזהל
 ,םהיתבבו קסע יתבב סהיתונובשח תא להנל
 יפוסמ י"ע קנבה לש עדימה תוכרעמ לא תורשקתהב
 .קושב לבוקמש בשחמ ורקימ לכ וא סקטואדיו

 ץאם51: תטישב איה תכרעמל תורשקתהה
 -ימל םיפוסמה ;תינורכניסא תרושקתבו (תיטירב)
 לש בשחמ ,סקלט יפוסמ ,סימאותו מבי .יס.יפ -סהנ
 מבי בשחמלו תכרעמל םירבחתמ - "וכו ,חוקלה
 פתח 1

 תטישב עדימ תכרעמ וליעפה םירחא סיקנב סג
 הז תוריש תרזעב .קנבה תוחוקל רפסמל סקטואדיו
 ,ח"טמ ,ע"ינ ,שדוע :ןוגכ עדימ לבקל לוכי חוקלה
 ,יסנניפה קושה בצמ לע יללכ יסנניפ עדימ ,תונוכסח
 .דועו

 ןיב תרושקת תוללוכ עדימה תלבקו תרושקתה

 סילעופה םיישיא סיבשחמל עדימ תקפסא ,םיבשחמ
 ןכו ,קנבה יבשחמל תורישי ןווקמ-אל וא ןווקמ
 סיידרשמ וא סייתיב היזיולט יכסמל תרושקת
 תעצובמ תרושקתה .םידיינ סיכ יבשחמ סע תרושקתו
 .'תנארשי' תשר ךרד וא רישי גויח יווקב ,ןילנ יוקב

 -וקמ עדימ יתורישל סידומצ סקטואדיו יתוריש
 בזהרא תלשממ יזרכמ לע עדימ ןוגכ ,סינוש םינו

 סייונמל ךסוח וז תוריש ."בהז-תשר קרוע" הליעפמש
 ןימזהל ןתינש ןויכ ,םמוסרפל דע סוי 31 לש הנתמה
 ,ינורטקלא ראוד תועצמאב זרכמה יטרפ לע עדימ
 .ליגר ראוד ךרד אלו

 לש ימואלניב תוריש סנ הליעפמ בהז-תשר קרוע
 ,עדמ ימוחתב תע-יבתכ) םיאמדקא סימליפורקימ
 -ופר ,הסדנה ,הלכלכ ,רחסמ ,תואלקח ,היגולונוכט

 תע יבתכ) םיימואל םיסחיל דרשמה רנאמו ,(הא
 .(םיסימ ,תוחיטב ,םיקסע ,הדובע ,טפשמ יאשונב

 -וטורפב עדימ תגוצת תכרעמ הליעפמ א תרבח
 .ןוירוג-ןב הפועתה למנב 2855181, סקטואדיוה לוק

 -ועבצ םיפוסמ סינקתומ םיסנכנה םיעסונה. סלואב
 תודווזמש הסיטה יוהיזל טרופמ עדימ םיגיצמה סיינ
 תעגהב סישוביש ולח םא .עוסמה לע תואצמנ היעסונ
 -כהל תומיאתמ תועדוה הגיצמ תכרעמה ,תודווזמה
 םירשפאמ דויצהו הגוצתה תוכיא .סיעסונה תנוו
 תריציו הקיפרג בולישב ,םיעבצ ןווגמב תועדוה גיצהל

 -עמה בשחמ .םידחוימ סיעוריאל תועדוהו םילמס
 תכרעמה לש הדוחייו ,.יס,יפ מבי גוסמ אוה תכר
 התעגה סרט הסיטה לולטמ כלוכה טרופמה עדימב
 .ץראל

 החונ השיג -- מופעאמז
 עדימ ירגאמ תואמל

 הפש ילעב םינוש עדימ ירגאמל תולקב עיגהל ידכ
 -וקפ ,תונוש שופיח תוקינכט ,(םינוש סידוק) הנוש

 תינוויכ-וד םילבכב היזיולט - סקטלבכ :8 רויצ

 .ם5צא₪] :ןורתפ סייק ,תודחוימ תורודצורפו תוד
 דכזומה תושירדל ףסונש תוריש אוה ת45צאמד

 סיאצמנ ובש רגאמה ךותמ תולדל רשפאמ ,ליעל תור
 עצבתמ ןכ-ומכ .(ותוא קרו) שקובמה עדימה תא
 ןחבנו ,עדימ ירגאמ המכב אצמנה עדימה לש שופיח
 .שקובמה טירפה

 לא (4/641%צ) רודזורפ הווהמ ,הזה תורישה

 עדימ יצכרמב סיאצמנה סירגאמ 1000-כ) עדימ יזכרמ
 .(אט\/פאמז ,כ141/00 :ןוגכ ,םלועב סיליבומה

 -סיסו (15) תוהז שוכרל ךרוצב ךסוח ,ם53צאמז
 ינפמ ,שורד עדימ רגאמ וא/ו עדימ תוריש לכל המ
 חתפמ תלמ תרזעב .םידוחיי סידוק שי יונמ לכלש

 רגאמ לש שופיח עצבתמ ,שיקהל ךירצ חוקלהש

 .םיאתמה עדימה
 ךרד רבוע עדימה ירגאמו שמתשמה ןיב רשקה

 "קרוע" 'בח בשחמל עיגמ ,תירוביצה תרושקתה תשר

 "הו (ןדלט' "בח םע דחיב תורישה תא תקוושמה)
 סינוש עדימ ירגאמל רודזורפה ךרד עיגמ ,ת\פצאמד
 .רודזורפל םה םג םירבוחמש

 םוכיסל
 יתורשו טרפב סקטואדיו יתורישב תוניינעתהה

 .הלדגו תכלוה ,ללכב םינווקמ םינורטקלא עדימ
 תונויסינ תושוע ,'קזב' 'בח ומכ תופסונ תורבח

 סקטואדיוהש הרטמב ,םיליעי תונורתפ תושפחמו
 .'תולובג אלל םלוע'ל חתפמה היהי

 םירוציק
 ד גנא - 1540158 אאכ ץךדדפתא

 דמו םעזסאמ 400555 ויסתאו/ג דסא
 אטתשסתא 5צםא|

 אגתוקמ - דד אסטסתדד1 אוטתז64א תתמ-
 אז דוסא משמו 070605 5צאז4א
 סטקז - םטתסקמ הא 60 מת םאשפ 0 051-

 ג גאפ דמו 60%[ 45



 ועקת

 םידדועמה סישודיחה
 וב ,ינרדומ ןדיע לע סיעיבצמ
 עדימה תרבעהו תלבק
 תאש סוקמ סיספות
 תוושהל ןתינ םתובישח
 םירחא םיינויח תורוקמל
 ,תינרדומה הרבחה סויק לש
 : רכה םלג לרמות ,הלגרנא ;ומכ
 תרשפאתמ תוחתפתהה
 יגוס ינש ןיב בוליש תוכזב
 סיבשחמ :תויגולונכטה
 םילדבהה .תרושקתו
 םיכלוה םהיניב
 .בולישהו םישטשטימו
 תוכרעמל ליבוי ,םלשומה
 ,תוליעי רתוי תרושקת
 .רתוי תומכחו
 רו רני דינה כ 1 ו רד עצוב ה פט

 תוצרא רפסמב תיעוצקמ תומלתשהמ יבושב
 םישודיחהמ המכ גיצהל ןוכנל יתאצמ ,הפוריא
 .די גשהב .םיאצמנה תרושקתב
 לשב רקיעב ,תוניינעתה םיררועמ םישודיחה
 ,ץראב םג הנורחאל תושחרתמה תויוחתפתה
 םיניוולו םילבכב היזיולטה תסנכה ןהיניב
 'קזב" לש תצרמנה תוליעפהו ,בורקה דיתעב
 ןכו ,םיינורטקלא םיתורש יקפסכ ,ראודה תושרו
 וא | תויטרפ ,תורחא | תרושקת | תורבח
 .תויתלשממ

 הילגנאב הרוק המ

 סחצ סת רוזא יבשות ,ןודנולב
 תשר יתורישמ תונהיל םילוכי ,וא דאוד
 ,םלועב רתויב תמדקתמה םילבכב היזיולטה
 שיטירבה לש רקחמה תודכעמ לש םתעדל)

 .(מוקלט -
 היזיולט) כ'ילטה .תשרל םירבוחמה םיבשותה
 םקלח תאש ,םיצורע 20 טולקל םילוכי ,(טילבכב
 ,םיצורעה ןיב .הממיב תועש 24 טולקל ןתינ
 (8801 םימייקה םיצורעה תעבראל ףסונב
 תשגל לוכי יונמה ,8862 ,ודצ ;סצאאמ] 4)
 . תויושחרתה :תונמוא :ןוגכ ,םיפסונ םיצורעל

 .ץורע ,החפשמ ייחל .ץורע ,םידרולה תיכב
 םירתבנ םירודיש ריבעמה) תיתפרצה הפשב
 . ,(תיתפרצה רודישה תושר לש תוינכותהמ
 תרבח הריבעמ םתוא ,םלועה יכחרמ תושדח
 לש םייתעש ,הזיבלטה עקרמל תורישי סרטיור
 רובע דחוימב תרדשמ ב''הראשי תוינכות
 ץורע ,םישדח םיטרס ,םייסאלק םיטרסי,הפוריא
 .'וכו א\טפ16 80% ,טרופס ץורע ,םידליל
 ,ילולימ ןפואב רשקתהל םילוכי םייונמה
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 :הפוריא תוצראב חינרדומ תר
 חעגל ,עומשל ,חוא"

 עדימ לבקלו ,ליגרה היזיולטה טלקמ תועצמאב

 ךירדמ ,תוימוקמ תושדח :ןוגכ םינוש םימוחתב

 ןג  ,תימוקמה הליהקה לש עדימ | ,תוינכות

 תציחלב לכה ,'וכו ,ריוואה גזמ תיזחת ,תויחה

 .עבצא
 תשר תא תדחיימ 'תויביטקארטניא' לש וז הרוצ

 כ"לטה תותשר רתימ ,רטסנימטסוו לש םילבכה

 טלקמ ,יונמה תיבב דויצ תפסות אלל .תורחאה

 .עדימ ףוסמל ךפוה ליגרה היזיולטה

 םיילאוטסקט םינותנ יסיסבל תרבחתמ ,תשרה

 ילטסרפ' ילגנאה טסקטואדיוה תכרעמל ,םינוש

 תויפרגוטופ תונומת . - סקטואדיו-וטופ-ל

 ואדיו ,ואדיו תוירפס - בשחמב תונסכואמ

 םיקסע ישנאל םירשפאמה ואדיו תודיעו ,ינופלט

 הלוזו החונ השיג | ,רטסימטסוו ךותבש

 .םינפ לא-םינפ תורשקתהל

 בצמב םיאצמנ ,כ"לט תשרבש רוזיאה יבשות

 לש תולבגמהמ םיררחושמ םהש ןוויכ ,רתי-תוכז

 רוניצ היהי דחא לכל בורקבו ,ןופלטה תשר

 רשפאמה (שוספפ4אס ק!?ם) ,טרס-בחר

 , .םיבולש םיתוריש
 עיגי ןופלטהש ידכ ,הנש 90-כ תוצוחנ ויה םא

 רצק ןמזבש תווקת תומייק ,תיב לכל טעמכ

 .רובידה תא וולי תונומתה הברהב
 תשרה יליעפמ ,כ"לט תכרעמ תא להנל ידכ
 בושח עדימ הליכמה ,הנכות תליבחב םישמתשמ
 בושחימ ,תכרעמה לש הניקת הלועפ לע

 .רוכירה תא הוולמ הנומתה - ואידיו ןופלט תועצמאב - אתבס ירופיס

 לוהינ תומר לכל עדימה תמירז ,םידרשמה

 ,תוחוקלל תוריש ,תפטוש הרוצב תכרעמה

 (?4%צ. םולשתב םילבכב היזיולט ,תונובשח

 ,ןיוול תועצמאב | היזיבלט ,ץפת-שזשו)

 .'וכו ,היצרטסנימדא ,םייביטקארטניא םיתוריש

 תשמתשמ איהו תוידוס תחטבומ תכרעמל

 לודגל תורשפא הל שי ,ןכ-ומכ ,תישיא המסיסב

 ,תכרעמה לש םינותנה סיסבב .תתפתהלו

 ןובשח ,םיתבה רפסמ :ןוגכ םינותנ םיאצמנ

 דויצ ,תוינכות ,הנקתה ,םולשתה יטרפ םע יונמל

 עדימ | ,םייוניש ,תכרעמה תקזחא ,חוקלה

 ,םיצורעה בצמ ,תונמזה ,תוריכמ לע יטסיטטס

 .'וכו
 תרזעב ,תיטמוטואו ,הטושפ איה םולשתה תטיש

 רשפא ;יארשא יסיטרכ וא ןמוזמ ףסכ ,םיקיש

 תרזעב :םולשתב םירחאמה תא תולקב רתאל

 גותימ יזכרמל םיחלשנ ,המיאתמ הנכותו הרמוח
 תונמזומה תוינכותה קר ,תוקלה לצא דויצל וא
 םינותנ סיסב ךכ .ומליש ורובעש ,יונימה י''ע
 יונמהו ,תכרעמה לכ לע טולשל לוכי דיחיו דחא
 .םליש ורובעש תורישה תא קר לבקמ



 תפרצב םיועודיח

 לועפל הליחתה ד 64215 םילבכב> הזיולט
 האולאבל ,ןולוב םירעבו 1986-מ לחה סירפב
 היהת 1992 תנשבש ןנכותמ .1987 תנשב ילינו
 םירעה תשולשו ,(681.50) תתשורמ סירפילכ
 .1989 תנשב רבכ ותשורי תורחאה
 רמולכ) םיצורע 17 םירדשמ ,כ"'לטה תועצמאב
 לש םיימואלה םיצורעה 6-ל םיפסונ םיצורע 1
 םידליל דחוימ ץורע םייק םיצורעה ןיב .(תפרצ
 עדימ יצורע ,הקיזומ יצורע ,(םידליה עוציבב)
 תוינכות יצורע ,הממיב תועש 24 םילעופה
 םיעורא לש ששי רודיש ,טרופס ,תוימוקמ
 .'וכו הרפוא ,םיטרצנוק ,םיבושח
 עקשב ךרוצ שי ,היזיולטה טלקמ תא רבחל ידכ
 י"ע ןקתומה ,ןופלט רישכמ רובע ומכ ,דיחי
 טלקמ תפלחהב ךרוצ ,ןיא .כ"לטה יליעפמ
 םא .םיצורעה 17 תא סטולקל ידכ זויזיולטה
 55106108 תרזעב ןתינ ,ןשי םגדמ אוה טלקמה
 .םיצורעה לש קוחרמ הרקבל ומיאתהל
 םה הנקתה ימדו 5 כ אוה ישדוחה םולשתה)
 ו .(533-כ
 שי (568 א8ז.םס) תונפצומה תוינכותה רובע

 תופצל ידכ (מ600585) םירדוקדב ךרוצ

 (תגצ- םולשתב תוינכותהו תגיוצרה :תוינכותב

 לש תב-הרבח ,המגודל .יונמה לצא דצ)

 ,ושכרנש םירדוקד תפרצב תרציימ !ספיליפ*

 :ידכ ,םייונמ ןוילימ 2-כ י"ע דבלב הפוריאב

 - םתוא תוניינעמה תוינכותה תא טולקל ולכויש

 יניוול וא ,כ"לט ,תפרצב ימואלה ץורעה תא
 .רכו ,היזיולט
 ,שבושמ היהי עמשהמ קלח קרש קיפסמ םימעפל
 קלח לבא ,עומשל -לגוסמ היהי אל יונמהש ידכ
 תא םיכשומ ךכ .יוניש אלל ראשנ היפצהמ
 .תינכותל יונמה לש ובל תמושת
 (501 50108 - ררוב-רדוקד אצמנ םירצומה ןיב
 רוחבל ןתינ ותרזעבש |,כמ508 גא!81.ם5)

 דאמ םיהוכג , םיהובג םירדתב םיצורע
 ילק תורשפא לעבו ,(שתי15) םידחוימו
 ןורכז םע ,הינש הפשו ואירטס ,ונומ עמש
 שמתשמה ,תוינכות 50 . ןסחאל ןתינ וכותבש
 רדוקדו ,ואדיוה תותוא לש יתרפיס דוביעב
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 םימאות םה ןכ-ומכ .עמש . תותוא .ינש , רובע

 (תיאפוריאה) ?41/5664א1 היזיבלטה תוטישל
 .(תיאקירמאה) אד56-ל םג םמיאתהל ןתינו
 תא להנל ידכ המיאתמ הנכות םג החתיפ הרבחה
 (שובישה וא) הנפצהה .תונפצומה תוינכותה
 תונומת רובע דחא ןפוצ תרזעב עצבתהל םילוכי
 תויהל לוכי ןפוצהש וא ,(ואירטס וא ונומ) עמשו
 ירשפא .ףסונ דויצב ךרוצ אלל ,תינדי תנכותמ
 תאספוק םע (5ד4אפ-1.0אש) יאמצע ןפוצ םג
 הקוקז ,קוחרמ הטילשהש ןמזב וב םידילק
 םינפוצ רפסמ ,תוצובקב םישמתשמשכ .בשחמל
 .דיחא תרושקת וק ךרד בשחמל רבחתהל םילוכי
 ,םייונמה לש םינותנה סיסב תא תלהנמ הנכותה
 :ןוגכ םירטמרפב םייוניש תעצבמו ,םירדוקדה
 שודיח ,םייונמ לוטיב ,םישדח םייונמ תמשרה
 דוק תא םיליכמה םיטרדנטס םיבתכמ ,םייונמ
 םייוניש ,םירדוקדהו םירדוקה בושיח ,יוגמה
 ,םירדוקד לע םינותנ סיסב ,יונמה לש םינותנב
 .'וכו םייטסיטטס םינותנ
 רשפא ,המגודל םייונמ 5000-כ להנל ידכ
 תדיחי םע ,םאות וא 26 ישיא בשחמב שמתשהל
 לש חישק קסיד םעו ב''ק 640 לש תיזכרמ דוביע
 .ביימ 0

 ות איה שדחה ןדיעל היזיולטה לש התסינכ
 תש ירדהו תושידחה | תויגולונכטה לש
 .םישמתשמה דצמ רתוי תובכרומה
 שומישל קר תודעוימ ויהש היזיולטה תותשר
 תותשרה .תוקיפסמ ןניא רבכ ,םצמוצמ
 ןהיתואצוה תא ןממל ידכו ,ןתלועפ תא תוביחרמ
 ,תוינכותה ןוויגו רופיש ךרוצל תולדגו תוכלוהה
 ?גצ- - םולשתב היזיולטה תסנכהב ךרוצ שי
 ליבקמב .דצ, ?גצ-קמת-שופוא, 681 5-קגצ
 םייונמה תשיג לש ינדפק לוהינב ךרוצ שי
 .'וכו ,דוק ,ביט ,ןמז :תוינכותל

 הירטסואב שעחרתמ הו
2 

 תמקהל םינש 0 הנש ינפל | :הגגח קורבסניא-
 .ריעה דילש יפמילואה רפכב כ''לטה תשר,
 ., תורדושמה תוינכותב התיה תשרה לש התליחת
 י תשרה לש תוינכות .יתש  ,יפמילואה רפכהמ

 :ומכ קנע תורבח>

 : .הינמרגמ תוטלקנה תוינכות שולשו תירטסואה
 ,(8אצ) הילגנאמ םג: תוינכות, םיריבעמ םויכ
 . גרובמסקולמ ,(7/5) תפרצמ ,(580) ץיוושמ
 יצורעב .םג .הינמרגמ ";ןכ-ומכו (אדד:"עז05)
 7 תושדח .547(3ד ,"%3-54.17/1-תיניוול?'היזיולט
 * םיכישממ ןכו ,םיצורע 12 כ"הסב ,(1אפס)
 .וידר יצורע 207ו היזיולט יצורע 18-ל תתפתהל
 7 ,היעולט | תוינכות לש | םירודישל ףסונב
 ,ילגנאו ירטסוא ,ינמרג טסקטלט םג םירבעומ
 .(וידר יצורע ינש ךרד) ואירטס עמש ירודישו
 .בא-יתב 12,000-כ תרבחמ תשרה
 לכב חותפ יקסע דרשמ ,להקל תוריש ךרוצל
 .עובשה תומי

 ?הינמרגב הרוק המ
 תרבח הגיצמ ,תרושקתה םוחתב םישודיחה ןיב
 תכרעמ ,ןכנימב ןואיזומב ,המגודל ,'סנמיס'
 ,(!50א) םיבלושמ םיתורישל תיתרפס תרושקת
 ,תונומת ,תינמז-וב ריבעהל ןתינ התרזעבש
 .םינותנו רוביד
 ,תכתמ) םייזיפ םיווק לע תססובמ ,תרושקתה
 תרושקת ,תרושקת יניוול ,(םייטפוא םיביסו
 ..'וכו לג-ורקימ ךרד

 ,ינרדומ ןדיע לע םיעיבצמ םידדועמה םישודיחה
 תאש םוקמ םיספות ,עדימה תרבעהו תלבק וב
 .םירחא םיינויח תורוקמל תוושהל ןתינ םתובישח
 -,היגרנא :ומכ ,תינרדומה הרבחה םויק. לש <

 "7 וכו ,םילג ירמוח
 ינש .ןיב בוליש תוכזב תרשפאתמ תוחתפתהה
 :.תרושקתו םיבשחמ | :תויגולונכטה :. יגוס
 בולישהו םישטשטימו + םהיניב םילדבהה
 רתוי תרושקת תו ליבוי ",םלשומה
 ' = ,רתוי ו ,תוליעי '

 היגטרטסאב .םיוניש = ךירצמ" " בוליש
 .םלועה לכב תרושקתב- תייק

 אמ6 ,סנמיס ,4187  ,מבי
 .ימלועה קושב טולשל ידכ ' תָומחלנ ,יתינפיה
 .האבה האמב ּוליפאו ,אבֶה רושעב
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 םיחורישו תוכרעמ בוליש-יקסיעה בוועקיתה

 ,אבה רושעבש םיפצמ*
 לש תואקסיעה רוזחמ
 תרושקת) בושקיתה תיישעת
 רתוי לודג היהי (םיבשחמ
 תיישעת לש ללוכה רוזחמהמ
 קלדהו הדלפה ,תוינוכמה
 םיבשחמ תשר) "דחי םג
 .(18.12.17987 ,102ךךילינ
 רוזחמל תויזחתה רוקמ המ
 סה המ ,הזכ יקסיע
 ?!םיליבומה םיעינמה
 סירבסה רפסמ הז רמאמב
 רוריב םיללוכה ,ךכל
 םיטביה ,םיחנומ
 לש תואמגוד ,םייגולונכט
 הביבסב בושקיתב שומיש
 תוסחייתהו ,תיקסיע
 ירוחאמש תוחוכל
 .דיתעל תוחתפתהה

 ,(4אצ88ו₪) םייאלכ תייגולונכט איה בושקיתה
 .םיבשחמו תינורטקלא תרושקית תבלשמה
 ידכ החתפתהש תינרדומ תרושקת איה בושקית
 המצע איה .עדימה ןדיע תושירד תא קפסל
 תארקל תדעוצו ,עדימ לע רתויו רתוי תססובמ
 תוחתפתה - תיתוכאלמ-הניב תוססובמ תוכרעמ
 .עדימה םוחתב םויה תכל תקיחרמ
 איה בושקית תותשר לש םתיינב ,םיקסעב
 .עדימ תלכלכל תורחתב תודרשיהל תינויח
 םיתורש יקסע תחלצהל חתפמ הווהמ בושקיתה
 .רוצייב םגו
 רחאל ,ץראב שומישל סנכנ בושקית חנומה
 התנומש ,בושקיתל יוגיה תדעוו המייקתהש
 עדמה דרשמו תרושקתה דרשמ ידי-לע 1983-ב
 ןעדמה ,עלק הדוהי ר''ד דמע השארב) חותיפהו
 הפתתשה ןכ ,תרושקתה דרשמב רבעשל ישארה
 תבתוכ תרושקת תיתשתל הדעווה-תת תודובעב
 םכסמה ח"ודה תא השיגה הדעווה .(רמאמה
 .1986 ראורבפב
 תרושקת תותשר םילולכ, בושקית חנומב
 ,םינותנ ,רוביד :םיבלושמ םיתורשל תויתרפיס
 (5)8סא תותשרכ םויה עודיש המ .ואדיוו
 ואדם6תהדםס םחססמגהאס 558/ו0ם5)
 .(סז6וד ג אטדסחא5

 איה בושקיתה תייגולונכט העיפוהשכ הנושארל
 וא | 6סאקטדפמ | אמדשסמאפ | הארקנ
 עיפוה ,תפרצב ,1978-ב .6סאו א 5
 לע ח''ודב דפו םאו גדוש םשה
 ויזאויסתא הדופדוסא סם 18 5ססו!םזמ
 עודי תונידמה ראשבש ,הפוריאב חנומה ןאכמו
 .הקיטמלט םשב

 בושקיתב תוחתפתהה יבלוע

 תינורטקלאה תרושקתה תליחת תא אוצמל ןתינ

 -1866 הסרומ) ףרגלטה תעפוה תפוקתב רבכ

 תא התנב 787 ,19-ה האמה ףוסב .(8

 םלחש יפכ ,הנושארה תימואלה םינופלטה תשר

 ךפהש הצקל-הצק תוריש רצונו ,לב םהרג הילע

 םג ןבומכו ,םיקסעה רובע הדובע תטישל

 .יטרפה שומישל
 םילודגה םיבשחמהשכ דלונ יקסיעה בושקיתה

 ןדיעו ,1960 תנשב םיצופנ תויהל וכפה םינטקהו

 ידבוע רפסמ לדגש יפכ .תורזל ליחתה עדימה

 רתוי וסנכנ םידרשמה ידבועו ,ןבלה-ןוראוצה

 םיבשחמ ,םילילמת ידבעמב שומישל רתויו

 ורקימ ססוכמ ,הנוש הצק דויצו םיריעז

 ,םילעפמל םג סנכנ הזכ דויצב שומישה .םידבעמ

 םילעפמ לוהינל  ,רוצייל םויכ .עייסמ אוהו

 .םיקסעה לש םוכחיתב לודיגל םאתהב ,תורבחו

 הרשפיא ,ךרעמל תרושקתה תותשר תופרטצה

 ןיבל םניב ןחלושה יבשחמ ןיב רשק תריצי

 .םינושה עדימ ירגאמ ןיבל סניבו ,םמצע

 םיבשחמ תססובמ | היצנגילטניא | תפסותב

 לש בחר חווט חתפתה ,תרושקת תותשרל

 .עדימ תרבעהל תלוביק

 תרצוי תרבחמה הנושארל ,הז רמאמב יב ,ןייוצי

 ד =1.5א1ג116) - 'בושקית תשר' גשומה תא

 לש אלמ בוליש רשפאתש ימכ - (אד 5

 ,םינותנ | ,רוביד :םיאלמ תרושקת יתורש

 תובלושמ תויתרפיס תותשר ךרד ,תונומת

 .בשחמ תוססוכמ

 תכרעמל בושקיתה תותשר תא תוושהל ןתינ
 יצורע .םידרשמה וא םילעפימה לש םיבצעה
 ,השיגרה םיבצעה תכרעמל המודב ,תרושקתה
 ,םיאתמה םוקמל שורדה עדימה תא םיליבומ
 ידבועו ןכלה ןוראוצה ידבוע .םיאתמה ןמזב
 םיווהמה ,(אאסי/ו םסספ \צסמא585) עדימה
 םיכפוהו ,עדימב םירזענ ,ןוגראה לש חומה תא
 םירשפאמ םה ךכ .תיקסיע היצנגילטניאל ותוא
 ,תונתשמה תושירדל ומצע תא םיאתהל ןוגראל
 .ול הצוחמ םגו ןוגראה ךותב םג

 תותשר דוסימ ,1980-ב לחהש רושעהמ רבכ

 רוביד ,םינותנ תרבכעהל תוליעי בושקית

 םירזובמ םיקלח ןיב ,ןוגראה ךותב תונומתו

 םלועהו ןוגראה ןיבו ,ןוגראה ותוא לש םינוש

 קסע רובע .תיחרכה היגטרטסאל ךפה ,ינוציחה

 תבכרומ היהת תאזכ תיתרפיס תשר ,יסופיט

 םא ןיב ,ןוגראה ךותב דואמ הריהמ תרושקתמ

 הכיבס | התואב םיאצמנ | ןוגראה | יקלח

 ,ןורחאה הרקמב .םיקחרמב וא ,תיפרגרואג

 תשר ומכ ,תירוביצ תשר תועצמאב היהי רשקה

 ,םינותנ תרבעהל תותשר תועצמאב וא ,ןופלט

 תרבעה ,(ץראב) תנרפיסו טנארשי תשר ומכ

 היזיולט ,תרושקת ןיוול תועצמאב םינותנ

 .'וכו ('ןופ-אלפ') ירלולס וידר ,םילבכב

 רובע היצזילטיגיד לש ךילהת רשפאמ בושקיתה

 םתכיפה ,רמולכ ,רובידו תונומת ,םינותנ

 ךוות ךרד םבולישו ,םייתרפיס םיסלופל

 .בשחמ רקובמו ףתושמ תרושקת

 ,הילננאב תיתיכ תבשחוממ תיינק לש אמגוד



 רודיש תיתרפיס הרוצב ריבעהל תאזה תלוכיה
 םירצוימה ,םידדוקמ םיסלופ לש הסילקו
 הנבמב ךוות ךרד ,םיבשחמ ידי-לע םירקובמהו
 ןיוול ,םייטפוא םיביס ,תכתמ ילבכ) הנוש
 תא לעייל רשפאמ ,(םילג-ורקימ ,תרושקת
 ,תונימא ,תוריהמ :ומכ תרושקיתה יעוציב
 תמועל ,המודכו תולע ,תוחיטב | ,תונימז
 .תונשוימה תויגולגאה תותשרה

 .תושיג המכב תויהל הלוכי בושקיתה תוחתפתה
 ;תומייק תויגולנא ןופלט תותשרמ תוחתפתה <
 ;תושידח לע-תותשר תיינב <
 :תושיגה יתש לש בוליש <
 םיתורשל תויתרפיס תותשר 'ייא' תיינב <
 .ןרוביחו יתגרדה ןפואב םיבולש
 םיתורישל תויתרפיס בושקית תותשרל הרבעה
 :םיבלש רפסמב תירשפא םיבלושמ
 ןופלטה תשרב שומיש ירשפא ןושארה בלשב <
 םינותנ רוביד תרבעה תרשפאמה ,תיגולנאה
 ןיב רשקה הז הרקמב .הכומנ תוריהמב
 םימדומ תועצמאב השענ םיבשחמה
 יתשב אוססטו גדס סטאוספט דא
 םיפוצ .יגולנאה ןופלטה וק לש הצקה תודוקנ
 רושעה עצמאב הארנכ רמגיי הזה בלשהש
90. 
 תרוסמת רובע יתרפיס דויצ ליכמ ינשה בלשה <
 .הצק דויצ רובעו
 תוירוביצ תרושקית תותשר ,הז בלשב
 תוססובמ תויתרפיס תויזכרמ לע תוססבתמ
 ינייוול ,םייטפוא םיביס ,תכתמ יווק ,םיבשחמ
 לג-ןרקימ רשק ,םילבכב היזיולט ,תרושקת
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 תי'ארו פי'אמ ,מ"'תר ןיב האוושה
 י,( וגאפ, קא גאס וצגאפ )

 .(הרחתמ' וא) הפיקע הינולונכמז -

 תוימוקמה תרושקתה תותשר ,הזה בלשב
 תויתרפיס תויטרפ תויטמוטוא תויזכרמ ,(מ"'תר)

 רכיהה ינמיס תא םיווהמ ,םינותנ רוביד רובע
 .םינושארה
 ,בשחוממה דרשמבו תויטרפה תותשרב .המודכו
 .רתוי הריהמ איה תוחתפתהה
 הצקה דויצב םיבשחוממ םילגעמ תפסוה
 רשאכ ,תיתרפיס הרוצב עדימה רודיש תרשפאמ
 םג ,םמצע םיבשחמל ףסונב ,ללוכה דויצה
 ,טסקטלט ,סקלט תונוכמ ,הילימיסקפ ,ןופלט
 רבחתהל רשפאמ ,המודכו ואדיוו תודיעוול דויצ
 .תשרל תורישי
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 הווהמ בושקיתה לש ינשה בלשה ,םכסל םא
 -הצק תיתרפיס תרוסמת לש הנושאר העפוה
 הנבמבו תולודג תולוביקב ,ךוות ךרד הצקל

 -אלפ ירחסמה םשב עודי ץראב) ירלולס ןופלט
 .(המודכו ,יטרפ שומישל לג-ורקימ ,(ןופ
 םשב םג העודי (8צ 04551א0) הפיקעה תקינכט

 םישמתשמ םע ,םילבכב היזיבלט תשר לש אמנוד
 היזיבלט .תוינכות ירודיש. םע דחי ,םייתיבו םיקסע
 -והקימ תונטנאב .םינותנ םנ םיריבעמ ,ןייוול תועצמאב
 .ןיע רשקב תונטנא ךרד ,הטילקו רודישל םישמתשמ לג

 בשחוממ הצק"דויצ רשקמה ,הנוש
 םיסלופל ךופהל לגוסמה ,(60אוקטד5₪ו250)
 תונומת ,םינותנ ,רוביד ומכ עדימ םייתרפיס
 .(הכומנ תוריהמב תוענ וא תויסיטטס)

 ףסונבש הדבועה רואל ,'הרחתמה היגולונכטה'
 איה ,תוליעיהו תולעה תניחבמ תויאדכל
 הלא תותשר ילעב לש םתסינכ תרשפאמ
 ,תינורטקלא תואקנב :ומכ םישדח םיקוושל
 תיתיב הריכמ תדוקנב ינורטקלא 506
 .(א צ5 'בח הילגנא)
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 תויולעלו קחרמל סחיכ םינותנה תרבעה בצק - הפיקע תויגולונכט

 :תוטיש רפסמב תשמתשמ הפיקעה תייגולונכט
 וידר ,ירלולסה ןופלטה ומכ ,םידיינ םיתורש <
 .המודכו תדיינ םינותנ תרושקית ,גני'גייפ
 תוקחורמ תויטרפ תויזכרמ ןיב רישי רשק <
 . יטרפ תרושקית וק תועצמאב
 תשרל שמתשמה ןיב ,יטרפ וקב רשק 6
 ;תרושקית הברהל קוקז ןוגריאהשכ ,תירוביצה
 8צ) תוימוקמה תויזכרמה תא ףקוע אוה ךכב

 .(ק55 סס

 .(ססאוקו םדמ 8צ-ת55) תטלחומ הפיקע <
 ,דואמ תולודג תרושקת תותשר ילעב םינוגרא
 תוימוקמה תויזכרמה תא םג ףוקעל םילוכי
 תוינוריע-ןיבה תויזכרמה תא םגו ,תוירוביצה
 שמתשהל ןתינ ,הפיקעל ךוותכ .תוירוביצה
 יצורע , תיניוול תרושקת ,םייטפוא םיביסב
 םהמ דחא לכלשכ ,םילבכב היזיולט ,לג-ורקימ
 .םיידוחיי םינייפאמ שי

 רבודמ םא ןיב ,ויתויוחתפתה לכ לע ,בושקיתה
 וא תופיקע ,תוירוביצ תותשר תייגולונכטב
 בוליש לש עדיה תארקל דעוצ ,תויטרפ

 .םיתורישה לש אלמ בולישו תוכרעמה תויתרפיס תותשר תיינב אוה ישילשה בלשה <
 : וא/ו םילודג םינוגריא רובע תוריהמ תויטרפ
 תמגודכ) םינותנ רובע תוריהמ תוירפיס תותשר
 רובידו םינותנ רובעו (ץראב טנארשי תשר
 ליבקמב .(לארשיב תנרפיס תשר תמגודכ)
 8צ) .תפיקע לש | תויגולונכט תוחתפתמ
 ןיטקהל ידכ ,תוירוביצה תותשרה ( 6
 .תיקסעה תרושקתה לש תויולעה תא
 תויוחתפתהה לבא ,השדח הניא הפיקעה תקינכט
 תיביטקרטאל התוא תוכפוה תויגולונכטה
 : .תרושקתה לש תוליעיהו תולעה תניחבמ
 וידר ,םילבכב היזיוולט :הלא תוקינכט ןיב
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 'יטמוטול - ץראב יקסע בוועקת
 89 ראורבפ תליחתב
 "וטוטרופס*ה תייזכרמ
 ומרזוהש סינותנב הפצוה

 סיספט ןוילימ 9.1 י"ע הילא
 תקידבל (סירוט ןוילימ 42)
 "וטוטיה תלרגה תואצות
 .הנידמב.רתויב תרבודמה
 התיה ךכל הביסה סאןיב
 וא ,"העגתשה הנידמה'ש
 טלתשה סירומיהה סעטש
 .הילע

 לש י'טמוטוליה תכרעמ בכרה
 סיטה לעממ
 ,ץראה יבחרב וטולה לש הריכמה תודוקנ לכב
 תרצותמ ,טמוטול יפוסמ ונקתוה (1000-מ רתוי)

 םישמשמ םיפוסמה
 לעב לש יאלמהו םיפסכה ,תוריכמה לוהינל

 ןמזב תוינורטקלאה תולרגהה לוהינל ןכו ,ןכודה

 ."טנמורטסניא | לרנ'ג'

 .תמא

 תטיש תא תופילחמ ,תוינורטקלאה תולרגהה
 םוקמב :'םיסיטרכה דוריג' תטישב תולרגהה
 לע דוק ןכודה לעב קתקתמ ,דג-שיחה תא דרגל
 וב .יזכרמה ךשחמב הלרגה ליעפמו ,בשחמה

 הכז םא חוקלל העדוה גצה לע העיפומ ,םוקמב
 .םוכס הזיאבו

 יטמוטוא ןפואב אלמל ןתינ הלרגהה יספט תא
 .בלושמב וא תינדי ,'טמוטול'ה י"ע .

 תכרעמל םירבוחמ םיטמוטולה
 ,סיפה . לעפמ-תיבב

 ."יטמוטול'
 תרכחמ 'טמוטול'ה תכרעמ ,1 "סמ רויצל םאתהב
 ,תירוביצה תינופלטה תשרל טמטולה יפוסמ תא
 ([כא7 א (1:ןַג ט(כו(1:) גוסמ םימדומ תועצמאב
 'קזב' תרבחשו תקפסמ 'תניב' תרבחש וג 0.צ
 םילגוסמ (2 'סמ רויצ) הלא םימדומ .םהכ הרחב
 תשרב ,ןופלט תוחישו םינותנ תינמז-וב ריבעהל
 .תירוביצה ןופלטה

 ,7---- ההד

 תוירוביצה ןופלטה תותשר

 עפמ לש יטמוטולה תכרעמ - 1 'םמ רויצ

 ,תיזכרמה
 ביבא-לתב

 ,ספוט לכ לש םינותנה .תרושקת תשר תועצמאב
 ןפואב םרוז לכה ןאכמו יזכרמה בשחמל םינזומ

 ן+ע

 ןתינו לוז ךוות תויהל ,ןופלטה יווק ,םיכפוה ךכ
 םינותנ תרבעהל שמשלו ,םיישק אלל הגשהל
 .'טמוטול'ה אוה םהמ דחאש ,תונוש תורטמל
 ןיב רשק םיחיטבמ .0.צ גוסמ םימדומ
 .מ"ק 10-כ לש קתרמב ,זכרמל דע טמוטולה
 01 1.ןאס-ה- תטישב תלעופ ,הלרגהה תכרעמ
 ,(ן זוג 1ו05ד) םזוי יזכרמה בשחמהש

 דבוע הלא םיווקמ דחא לכ :םינותנ יווק 64 ךרד

 רבחמו (ש"לס) היינשל תויביס 2400 לש בצקב

 תשר תועצמאב ,תזכרמל יזכרמה בשחמה תא

 .'תנרפס' םינותנ תרבעהל תירוביצ

 ,טמוטול יפוסמ 16 םירבוחמ תזכרמ לכל

 פו וא() | א צ.ןג תועצמאב

 הדידמ הרקב דויצל וג.ס0.ש גוזו (צו:אצו(-

 .(1ו:ז א אוסא110ו% "יאאו) הרקבו

 רבוחמ ט.0.ש לש גוז לכ ,ליגר דקופית תעב

 : .8.8 !כ.-ל תורישי

 !2.0.ש.-ה גוז ,הרקבה תלעפהב ךרוצ שישכ

 'תנרפיס" תשרל תדחוימ הסינכל בתונמ

 הרקבה זכרמ י"ע קוחרמ תודידמ תועצבתמו

 ₪.0.צ.*ה ללוכ ,וקה יביכרמ לכ רובע ,הדידמהו

 .יונמה דויצו

 הדידמהו הרקבה תטיש תא הסינכה 'קוב' 'בח

 תיטבהל ידכו ,תכרעמה תושיגר בקע ,ל''נה

 סהזא סטפה טסוס= - ם.0.ע. - ? 'סמ רויצ

 הריכמ תדוקנ לכב תאצמנה הדיחי

 .םיילמיטפוא הרובעת יאנת

 :דדוב וג ().ש. םדומ אצמנ ,הריכמה תדוקנ דצב

 םימדומ לש םיזוכיר םיאצמנ ,תזכרימה דצב

 ,ףסונ דויצו (3 'סמ רויצ) דחא ןוראב וג.(.ש. 32)

 ,([אאו) םירקב ינש 1.5.זג. םידגאמב :ןוגכ
 .'וכו חכ יקפס

 ולב

 טלנוטול'י תכרעמ ןיב רועקה

 יתנרפיסל

 ךרד ריבעהל רשפא ,ליגר ןו
 םינותנה תא ,'תנרפיס' םינות

 'תנרפס' תורש דקומל סיפה לעפמ ינכוד ןיב
 לכ םיבתונמ םשמו ,'שרוכ' תזכרמב ביבא-לתב
 לעפמ לש יזכרמה בשחמל דחוימ וקב םיפוסמה
 .סיפה
 1.ואא-! ,טרס-בחר יאו בברמל רבחתמ ףוסמה
 דויצ הווהמה (4 'סמ רויצ) ואו: .חא לש
 הייונב ,המצע תשרה .'תנרפס' תשר לש יסיסב
 ;67ו ₪ .א :(65 'סמ רויצ) השיג תומר שולש לע
 28111.5 בצקב אוה םיבברמ ןיב רשקה ,א4 המרב
 61א₪ג5-ב אוה רשקה ,וג המרב ;(ש"'לס ינוילימ)
 .יפקיהה דויצה אצמנ ,6' המרבו (ש"לס יפלא)
 םוקמ לכמ 'תנרפס' תשרל רבחתהל ןתינ ךכ
 .ץראב
 םישיבכל 'תנרפס'ה תשר תא תוושהל רשפא
 םינתונה (6 'סמ רויצ) םיבחר םיירוביצ
 תורטמלו םישמתשמ לש בחר ןווגימל םיתוריש
 .תונוש
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 תוכרמ תשר

 רוב 'תנרפס*

 ו

 בברמ - 'תנרפש תשרל ףוסמ רוכיח - 4 'סמ רויצ

 עאא-1

 תנרפס לש יללכ רואת - 5 'סמ רויצ

 תרושקתל תוירוביצ תותשר ,םישיבכ ומכ - 6 סמ רויצ

 .םישמתשמ לש בחר ןווגימל םיתוריש תונתונ ,םינותנ |



...... 

 לע חוודל ונלחתה ,הנשה ילויו ינוי םישדוחב

 םוחתב הפוריא-חרזמ תוצראב | תויוחתפתה

 םייונישה | תובקעב | ,עדימהו . תרושקתה

 .םייטילופה

 םייטילופה םייונישה תואצות תא םויכ תוזחל השק

 תרושקתה םוחתב ךא ,הלא תוצראב םיילכלכהו

 " :תודוקנ יתש תורורב ,עדימהו

 תרושקתה תכרעמ לש התותיחנ - הנושארה

 לש וז תמועל ,יתועמשמ ןפואב הפוריא חרזמב

 ב"הרא ,תיאפוריאה היליהקה - ברעמה תונידמ

 םגויגולונכטה םוחתב םג תאטבתמ תותיחנה .ןפיו

 .יתיבהו יקסיעה םוחתב הב השענש שומישב

 היהי אל דוע לכש ,איה היינשה הרורבה הדוקנה

 תונידמושקתי ,היצקינומוקלטב יתועמשמ רופיש

 ןפואב בלתשהל ,ולכוי אל ףא ילואו הפוריא חרזמ

 .ל"יבהו תיאפוריאה תילכלכה תרגסמב אלמ

 תפחודה תויגולונכטה תחא הניה היצקינומוקלט

 ונתוא תברקמו 'תימלוע-ללכ הלכלכ'ל ונתוא

 .'ילבולגה רפכ'-ל הבר תוריהמב

 םינוכדיע איבנ ,וז תובתכ תרדיס תרגסמב

 .רשפאה תדימב ,אשונב תויוחתפתהו

 הירּגנוה

 תיצחמב םתחנש הלועפ-ףותיש םכסה תובקיעב

 ילארשיה תרושקתה ידרשמ ןיב 1989 לש היינשה

 .עיפוהל תוליחתמ תואצותה ,ירגנוההו

 ל"'ניב סנכ טספדובב םייקתה ,הנשה ינוי שדוחב

 דוגיאה י"ע ןגרואש ,היזיוולט יאשונב הכורעתו

 סנכב ופתתשה .היצקינומוקלטל ירגנוהה יעדמה

 .םלועה .יבחרמ םיחמומ 300-כ

 דרשמ תגיצנכ סנכל הנמזוה ,רמאמה תבתוכ

 אשונב תואצרה תרדיסל ,ילארשיה תרושקתה

 ;ןוכדע ,תויוחתפתה - לארשיב םילבכב היזיולט

 , +נכו ,םיידיתע םינווינ

 ןוכדעו סנכהמ תויומשרתה םיאבומ וז הבתכב

 םישחרתמה תרושקתב םישודיח רפסמב

 .הירגנוהב

 היהש המ אל אוה הווהה
 עפ
 היזיולטה םוחתב ילארשיה טקייורפה לע יתאצרה
 ןמזבםידיגורועםוקרלליחתהש ,םייונימומילבכב
 הב וניינעתה .הבר בל תמושתל התכז ,ןורחאה
 ןוגכ ,הפוריא חרזמ םגו ב"הרא ומכ תונידמ יגיצנ
 .היקבולסוכ'צ
 תוינכות םאה תעדל םיניינועמ ויה םידחא
 לבכה ךרד םג םילככה תותשרל ורבעי היזיוולטה
 תועצמאב קר ולעפוי וא ,שדחה ימי-תתה יטפואה
 .'וכוימוקמ ןפלוא ,ואדיו תוטלק ,תרושקתינייוול
 ,םיילכלכ ,םייתקיחתה םיטביהב וניינעתה םירחא
 םיתוריש ,ףסומ ךרע יתורש ,םייגולונכט
 7" .'וכו םייביטקארטניא
 רקיבש 'םוקזייפ  תילארשיה הרבחה גיצנל
 תווקל שיו ,םירגנוהל עיצהל המ היה ,הכורעתב
 .תויקסע תויוחתפתה ויהיש
 קנעגצ-עיצהלםיניינעמםירצומויהםירגנוהלםג
 ,הניווטספדוב תימואל-ןיבה הכורעתה רובע
 היזיולט םאות היהי גצה .1995 תנשל תננכותמה
 ימ25 א'מ 40 תמועל)''מ 32% 'מ 18לדוגב ,ינועבצ
 -ןיבה הכורעתה רובע רצוימה '?ינוס' 'בח לש
 100-כ םימייק םלועב .(ד50%084-ב תימואל
 םישמתשמ ,הנומתה רובע .(םייקנע םיגצ
 לש הרוצב -םילסקיפ -רוא םירדשמה םיטנמלאב
 גצה.לוחכו בוהצ ,םודא םיעבצה תריציל הצירטמ
 תומדקתמ היזיוולט תוטישל םג םיאתמ קנעה
 םגו 1ּ1.ס.ד.ץ - דואמ ההובג היצולוזרב ,רתויב
 תז.גצ 51ד10א םייניוול םירסממ ירודישל
58 

 חרזמל םינמו
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 חרזמו עדימ ,תרושקת
 - היטרקומדל ךרדב הפוריא
 = תושדח תויורשפאו םייוכיס

 םילבכב היזיולטב שומישה הווהמ ,רחא חותיפ
 ,יביטקארטניאוינוויכ-וד ,םינותנ תרבעהלךוותכ
 םיביסב שומיש םע 8150 בולישל סיסב תריצי
 ,תכתמילבכב שומישב תאז תושעל ןתינ .םייטפוא
 רשקל תמאתומ םילבכב היזיולטטה תשרשכ
 תרבעהל רקיעב הליעי תאזה הידמה .ינוויכ-וד
 רשקלו ,תוינוניבו תוכומנ תויוריהמב םינותנ
 / .תינמז-וב יצורע-בר
 דויצ לע קוחרמ דוקיפו חוקיפ :שומישל המגוד
 ,םיסנלובמא תוקעזא ,ירוזאו יתיב םומיחו ילמשח
 תעונת לע הרקב .'וכו שא יבכמ ,הרטשמ

 .'וכו ,הרובחתה
 הירגנוהב םילבכב היזיולט תותשרב שומישה

 םירדתה םוחתב תושעהל ןתינ ,םינותנ תרבעהל

 םירדתה ןיבו ,רודיש ןוויכב 13או42 דע 5אוו7

 9.6 לש תוריהמב ,הטילקב ואוא14ל דע 7

 ,םילבכב היזיוולט-כ"לטה תותשר ,ץראב .ש"ילס

 תרבעה תורשפאמ ,47-8%וא18? ןיב תולעופה

 ןיבש םירדתה םוחתב ,םינוויכה ינשל םינותנ

2 
 ,ירגנוהה ראודה תודבעמב םיעצבתמש םייוסינב

 רתוירחואמ בלשבו ש"לסא64-לעיגהלםינווכתמ

 םינותנ תרכעהל יכ םא ש"לס ינוילימ 2,048-ל

 וא םילבכ ינשב ךרוצ שי רתוי תוהובג תויוריהמב

 .11011 571.וד וא או!ש-571.וד כ''לט תטישב

 הדימב היולת א די/ -םולשתב היזיולט תחלצה

 .כ"לטה תשרב םינותנ תרבעה תלוכיב הבר

 ללוחמ הגיצה ,טספדובמ תינכטה הטיסרבינואה

 :תויאפוריאה היזיוולטה תוטיש רובע תותוא

 תודחוימ דודיק תוטיש ןהש ם2, א14סזו 60

 .מבי בשחמ רקובמ ,דויצהירשאכ ,ואדיול

 ןיב םיפתושמ הלועפ ימוחת םיבחרתמ יכ ןייוצי

 .יעדמהו יגולונכטה םוחתב ,הירגנוהו לארשי

 ורקיב טספדובמ למשחה יסדנהמ דוגיא יגיצנ

 תמזויב ,הארנה לככו ,ןורחאה ילוי שדוחב ץראב

 םידוגיאה ינש לש סנכ םייקתי ,רמאמה תבתוכ

 בורקה רבוטקוא שדוחב - ירגנוהו ילארשיה

 - תויקסע תויורשפא תגצהל דעוימסנכה .טספדובב

 : .םידדצה ינש תבוטל

 הירגנוה ןיב תוטחוועמ תולועיב

 ברעמה תונידמו

 :ואסאומ6א \אוא | 411.67 הרבחה ןיב

 515.-ו תיתפרצה לטקלא תרבחו תירגנוהה (:או)

 תארקנה תב-תרבח המקוה ,תיברעמה הינמרגמ
0 . 
 םילג רובע דויצ תקוזחתו קווישל תדעוימ הרבחה
 .לטקלא לש םירצק
 ,גותימ דויצל תירגנוהה תינרציה 8.4.0 ןיב

 הירטסואו םוקלט ןרתרונ תיאקירמאה הרבחה
 תויטמוטוא תויזכרמ תריציל םכסה םתחנ ,םוקלט
 םדוקויהש ,םוקלט ןרתרונ'בח לש סאו5-100 גוסמ
 .ירטסואה קושל .קר םידעוימ ןכל
 ןויכז הנשה יאמ שדוחב הקינעה הירגנוה תלשממ
 יאתה ןופלטה לש היינשה תשרה תלעפהו תיינבל

 תתכזש הרבחה .(ילארשיה ןופ-אלפל המודב) |
 הטנלטאמ .קניא רלולס לאטנוק - זרכמב
 .הנשדועב הנימזהיהת תשרהשהווקמ ,(הי'גרו'ג)
 רחאל ,דבלב םישדוח רפסמש ,רבד לש ושוריפ
 תכיישה הנושארה תיאתה תשרה תלעפה
 רבנדדמ 0.5.צ/85ד 1א6. הרבח הבש םויצוסנוקל
 לש תופתושב) המיקה רלולס לאטנוק ,ודרולוק
 ,םוקלט ןאיירגנאה תירגנוהה הרבחה םע (%
 איה .אוד ןאיירגנאה לאטנוק תארקנה תב תרבח
 שולשב רלוד ןוילימ 35-כ טקייורפב עיקשת
 תורש קינעת תפתושמה הרבחהו ,תואכה םינשה

 םייקסיע םיפוג םבורש םייונימ 50,000-ל
 .םייתלשממו
 ומכ ,דויצהמ קלח קפסת תירגנוהה הרבחה
 שי ,םיישעמויהי ,םימכסהה לכש ידכ ךא ,תונטנא
 ,סירפבש (6:00600א1-ה לש ורושיא תא םדוק לבקל
 .ָסושיאה תא קינעי הארינה לככש (1990 ינוי)

 דדייצ אוצי לע חיגשמה ןוגריאה אוה 6060א1-ה)
 1-ב .(הפוריאחרזמ תוצראל תמדקתמהיגולונכטב
 המישרררחשל 60%60א1-ה רומא היה הנשהילויב
 .םיבשחמו תרושקת דויצ לש המילש
 יגוס לכ לש אובי רושיא ןתינ תיחרזמה הינמרגל
 םג ךכו הירגנוה ,ןתמועל .עדימו תרושקת דויצ
 דויצ אבייל ולכויש ידכ ,ןילופו היקבולוסוכ'צ
 אלש תונוחטב לע םותחלןהילע ,םכחותמ תרושקת
 מ''הירבלעדיהו דויצה תא'שדוחמאוצי'בוריבעי
 ןהל היהת זא קר .תורחא תומרחומ תוצראל וא
 םייטפוא םילבכב תורוסמתל דויצ אביל תורשפא
 ,לגורקימ תרושקתל דויצ ,ש"לס ןוילימ 156 דע
 דויצו 5.5.7 רובע דויצ ,תויתרפיס ןופלט תויזכרמ
 עצבתה הנממש ץראה רושיאב תאז לכ ,ופסא
 .אובייה
 לש חוקיפה ,םייעוצקמה םיחווידב עיפומש יפכ

 בורו דיינ-וידר דויצ לע קספיי 6060או-ה

 500 דע 200 לש תויטמוטואה תויטרפה תוזכרמה

 .םיווק
 תמייקאל ,דכו תונמ גותימל דויצ לע חוקיפה יבגל

 תוריהמ לע וא/ו םיתמצה רפסמ לע הלבגה רתוי

 דע תוריהמ תלבגה התיה ןכל םדוק) .אצויה וקה

 (ש"לס 0
 תרושקתיניוול רובע תויעקרק תונחת לע חוקיפה

 תותשר יגוס רפסמ.לטובי-תויחרזא תורטמל

 אלל ויהי ,ןומיסא תעבטו תנרתיא :ןוגכ ,תוימוקמ

 תוסחייתמה תומרופר םג תולקשנ .תוקיפ

 בושחימהחוכ ,םיבשחמיגוסלעהלקהוארורחישל

 .'וכו
 הנשה ףוס דעש תויפיצ שי תומייק ,השעמל

 היצקינומוקלטה ירצומ תמישר לכ ,תיחכונה .

 069%0(6)%]-ה י"ע תמרחומ התיהש בושחימהו

 םירצומ לע תולכגה קר וראשיו ,לטובת

 .דחוימב תויגטרטסא תויגולונכטו

 םוכיפל

 הפוריא חרזמ תוצרא יפלכ הרשפהה תוינידמ

 איה התלכלכש ,הירגנוה יפלכ דחוימבו ,ללכב

 תחתופ - תיברעמה הלכלכל רתויב הבורקה

 .םישדח םייקסע םירעש
 ,םיישק תרצוי קזח עבטמב רדעיה ,תאז תורמל

 תורשפא תמייקש םירובס םירגנוהה םהילע

 המרופר יבגל םישדח םיקוח םיצוחנ .רבגתהל

 ' .עצבתי ךילהתהש םינימאמה שיו ,קזח עבטמב

 תנחת רובע ומכ ימואלה קנבהמ תואוולה ,ןכ"ומכ

 (רלוד ןוילימ 3 דע רלוד ןוילימ 1.5) תיניוול עקרק

 ימואל-ןיבה ןוגראה) טסאלטניאל רשקתהל ידכ
 ןממל תיפסכה התלוכיב היולת (תרושקת ינייולל
 תא הנקמ ןוגראב תורבח .תיעקרקה הנחתה תא
 לש הלועפה תרוצל טחיב תועיד עיבהל תוכזה
 .יוסיכה ןווכי וילא רוזאהו ,ןוגראה
 איה ,האוולהה תא לכקל חילצת אל הירגנוה םא
 תוויניוול תרושקת תורכח םע תופתוש תלקוש
 וא (ירוזא יאקירמא ןוגרא) (:(02א15//ד'/ומכ ,תורחא

 םישדחה םיקוחה .יטייבוסה ואדאוג-57שדאוס
 תורבח סע תופתושמ תומזוי םירשפאמ הירגנוהב
 הכ עבטמב םיחוורה תרבעה תורשפאמו תורז
 .העקשהה העצבתה

5 
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 'רגנוה-ילארועיה רשקה
 לע וידה השבייתה סרט
 םיסחיה שודיחל םיכמסמה
 -לארשי סייטמלופידה
 םכסה תמיתחו ,הירגנוה
 הלועפ ףותישל ןושאר
 רבמטפס) ,תרושקת יאשונב
 .- ,סש הרקיב רבכו 9
 רקחל ןוכמה לש תנמזומכ
 תרבחמ ,היצקינומוקלט
 , תסדנהמ איהש ,רמאמה
 .תרושקתה דרשמב הריכב
 היתויומשרתה ןלהל
 תוישיאהו תויעוצקימה
 .רוקיבהמ
 השולשמ בכרומ ירגנוהה תרושקתה דרשמ
 :םיפנע
 .היצקינומוקלט <
 .םירודיש <
 4 .ראוד 5
 םיצמאמ עיקשמ ירגנוהה תרושקתה דרשמ
 .תונוש תורגסמב הלא םיפנע חותיפל םירכינ
 רקחל ןוכמ'ה אוה םהיניבש םיבושחה דחא
 יעדמה דוגיא'ה ,וירחאו 'ראודו היצקינומוקלט
 .טספדובב םיאצמנ םהינשש ,'היצקינומוקלטל
 תומדקתמ תויגולונכט תסנכהל יאפוריאה םרחה
 ,הנש 20-כ ךשמנה ,תויטסינומוקה תוצראל
 היצקינומוקלטה רקחל ןוכמה תא ליבוה
 עדימ יתוריש :ןוגכ םיירוקמ םיחותיפל
 52580₪) רוביד תזטניס תרזעב םיינופלט
 הסיחדו דודיק תוטיש תולעב (5צ אה 58
 תרובעת רובע עדימ ירגאמ ;(60א15855510א)
 סהד48גאא 08 20518 - ראודה ירבד
 יבנשא לש תשר חותיפ ,דא590 ד 4דוסא
 ,ראודה קנב י"'ע םייאקנב םיתוריש ןתמל ראוד
 תירוביצ תשר תיינב ,מ"עב תירוביצ הרבחכ
 הירשקו ,יצרא ףקיהב (יאת ןופלט) ןופלט-וידר
 ,תימואל. ןיבהו תימואלה ןופלטה תשר םע
 .וכו ,תיניוולו םילבכב היזיולטב םיחותיפ

 תונויסנו םיחותימ המכ
 םילבכב הדזיולטב

 היזיולטט תותשר 25-כ תומייק הירגנוהב
 ,בא יתב 8,000-כ םירבוחמ תשר לכל .םילבכב
 יפלא 20-10 ןיב תומייק ןהב תותשר שמחל טרפ
 ! .םייונמ

 תונטנא תועצמאב םירבוחמ ,ךכל ףסונב
 םייונמ ןוילימ 1.5 ,רפסמב 3000-כ תוירוזא

 .בא יתב 40%-50% כ"הסב)

 :טולקל ןתינ הירגנוהב
 םיימואל םיצורע 2 ₪
 ,היכ'צ :תונכשה תוצראהמ םיצורע 8 דע 2 ₪

 היסורו הירטסוא ,היבלסגוי
 50קקממ 'טסלטויא' :ןיול יצורע 3 6

 ףסונבו ד/-5רו סח אאפ1 ,5אצ :(ם\/דמו 54ד)

 םג וטלקי בורקבש ןנכותמ .\צסמז סאמד

 םוקמב א10516-דצ תינכותה תא 45184 ןיוולמ

 .פאצדמ

 םילבכ לע תוססובמ תומייקה תוכרעמה
 .יםיפנעו ץע' היגולופוטב ,םיילאיסקאוק

 םילבכב היזיכלטב לועפית דקומ רוכע דויצ

 ךרע יתורישל תורבוגו תוכלוהה תושירדה רואל
 שי ,וידרהו היזיולטה ירודישל ליבקמב ,ףסומ
 תותשרהש ידכ תושידח תויגולונכט חתפל ךרוצ
 יתוריש .םתוא עצבל תולגוסמ ויהי תומייקה
 םינוויכ-וד | םינותנ :םה ףסומה ךרעה
 ,םומיח לש קוחרמ תודידמ ,םייביטקארטניאו
 תואירק יתוריש ,תוקעזא ,זג ,למשח ,רורוויא
 .'דכו ,םידלי ,םישישק רובע רזע
 ,תויטסינומוקה תוצראה ,רכזומה םרחה ללגב
 ירצומ תטילקב תולבגומ ,הירגנוה ןהיניבו
 .ל"וחמ היגולונכט יריתע
 שק. רשפאל ידכ ,תוחתפמ ןה ותוא רצומה

 טשפדובכ ראוד תכית

 ,תומייקה כ"לטה תותשרי לש ,ס אס
 אצמנ אוהו ,היצקינומוקלטה רקחל ןוכמב םשוימ
 תבר תיביטקארטניא ,תינויסנ כ'"לט תשרב
 קר אל ,וגוסמ ןושארכ בשחנ חותיפה .םיתוריש
 בור .יחרזמה שוגה לכב אלא ,הירגנוהב
 םכחה גתמהשכ ,תימוקמ תרצותמ טה םיביכרמה
 .ילגנא רצומ אוה
 רקובמ ,יביטקלס גותימ ססובמ ינכטה ןורתפה
 לצא :ךכב םיניינועמה םייונימה רובע ,בשחמ
 םגו םדומ םג אוהש דויצ אצמנ ,הלא םייונמ

 .(ו:+-1(כט וצ אוכ \"ווי5) קועמימ

 הלא דגנ הנגה תרשפאמ ,תאזה היגולונכטה
 .םייונמ תויהל ילב תוינכות טולקל םיצורה
 .ןיב האוושה תרשפאמ תינויסנה תשרה
 .תגתוממ תשרו 'םיפנעו ץע' לע היגולופוט
 םויכ .ץצ יצורע 34 רשפאמ תכרעמה לוביק
 .עקרקה ןמ וא ןיוולהמ םיצורע 12 םירבעומ
 :ןוגכ ,דבלב ימינפ שומישל םה םיצורע רפסמ
 לע תוגוצתו םיעפומ ,תינויזיוולט תודיעו
 .'וכו רקחמל ןוכמה ירצומ לש עקרמה

 ךרע ילעב םיינוישינ םיהוריש
 יחסו

 םולשתב היזיולט :םויכ תורשפאמ תוכרעמה
 תאצ-קשח-) הייפצ יפל היזיולט ,(אצ-דצ)
 י"ע תורקובמ תוינכות םע םיצורע ,(צומש
 ,העבצה ,(6ו1ו1.תוז5א 0557₪1675ש) םירוה
 תרבעה | ,(1'חז .=-511077]א0) תיבהמ תוינק
 םיעצבמ ,ףסונב .'וכו ,תינוגיב תוריהמב םינותנ
 ,כ"לטה תותשר ךרד ,רוביד תרבעהל תונויסינ
 תשרלש םירוזאה רובע .םיימוקמה רקיעב
 היהי רשפא ,םהילא עיגהל םיישק שי ןופלטה
 םע רשק רוציל ,תרושקתה דרשממ רושיא י''ע
 .תיאתה וא תירוביצה ןופלטה תשר
 לוהינ .בשחמ ירקובמ םה ,וללה םיתורישה לכ
 עויסב השענ ,התרקבו התלעפה ,תכרעמה
 .לועפיתה דקומב אצמנה 18א1-אַז בשחמ

 תכרעעה תבחרהל תויורשפא

 ינש רובע ,תירלודומ הרוצב הייונב תכרעמה
 םיתורישב םיניינועמה הלא :םייונימה יגוס
 קר םיניינועמה הלאו ,ףסומ ךרע ילעב
 .וידרו היזיולט ירודיש לש םייסיסבה םיתורישב
 תויטפוא תויגולונכט תסנכה םיננכתמ ,ןכ ומכ
 תויטרפוס תותשר ןוויכל תוכרעמה תותיפו
 סוסו"יאז. או:זעסוגא !ם8א 08 טרס תובחר

 המס וכמה | 6סאוץטזקמ | אםדוסתא
 ואו טסה אזיס גאאטפאטכ 5
 .ואד 0 דס
 רובע ,הצקה דויצ לש םיחותיפב יולת חותיפה
 .(6: 5668 דמו או \ו6) בושקית יתוריש

 :תויועיא תויומוערתה
 ריע ינפל ףשח ,טשפדובב ילש ןושארה רוקיבה
 םלועה תמחלמ וליאכ |,היפויב המישרמ
 ,םיירוטסיהה םייונישה לכו ,הינשהו הנושארה
 בטיה םיבלתשמ םישדחה םינבמה .הב ומגפ אל
 .םינשיה םינבמה ןיב
 שי ,תורחאה תויטסינומוקה תוצראהמ לדבהב
 םיחונ דואמ םיריחמה ,םיתכבו תויונחב בוט לכ
 .תירבע ירבודל תדחוימ תובידא לכל לעמו



 איה ,הירגנוה
 -ועפ ףותיש םכסה סתחנ המעש הפוריא-תרזמ
 תרושקתה סוחתב ('89 רבמטפסל ?20"ב) הל
 איהש ןוויכ ,םירחא סימוחת לש בחר ןווגימבו
 קשמל רבעמל תילכלכו תינידמ הניחבמ הלשב
 .ינרדומ

 -ה (הנש 20-מ רתוי) תובר םינשש רחאל
 דוגפ 6ססה וא דדאס 6סאואוהדמפ 08 - 6060או
 סקוממה אוטו דדו אדא[ אקס 5
 תושידח תויגולונכט תרידח ליבגה ,סירפב
 ש48-) השרוו" סכסהל תוכייתשמה תוצראל

 וב בצמב המצע תא התאר הירגנוה ,(5א 7
 סידקהל הזבו ,םיידוחיי תונורתפ חתפל ךירצ
 .הנכות יאשונב רקיעב ,סירחאה תא

 -גנוה לע סינותנ רפסמ סיאבומ ,רמאמב
 ןיב הלועפה ףותישל םינושארה סידעצהו היר
 .לארשיו הירגנוה לש תרושקתה ידרשמ

 תוצראב הנושארה צראה

 לע םינותנ רפסמ
 הירגנוה

 -עה לע הנמנ וניא ,עודיכ ,ירגנוהה סעה
 ;םיינמרגה סימעה לע אלו םייבלסה סימ

 רשאכ ,10,700,000-כ אוה םיבשותה רפסמ

 .הירגנוהל ץוחמ םייח םירגנוה ןוילימ 5זכ

 -ילבופר"מ הירגנוה הכפה ,הרבעש הנשה ףוסב

 תמקוממ ץראה .הקילבופר-ל 'תיממע הק

 סיטפרקה רוזיאב ,הפוריא זכרמב
 -דוב הריבה ריעב ;ר"מק 93,000-כ החטשו

 -גנוה לש עבטמה .סיבשות 2,100,000 ,טספ
 םה טנירופ 600 רשאכ ,י'טנירופי'ה איה היר

 הבורק תירגנוהה הפשה .רלוד 1-ל ךרע יווש

 .תינוטסאהו תיניפה תופשל

1.9 
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 הנבמב םייוניש
 תוחתפתהה ינוויכבו
 תרוושקתה דושמ לש
 ירגנוהה

 -יורטסלט" לש ךילהת תרבוע הירגנוה םג

 -ה תונש תליחתב סנכנ תרושקתה דרשמ .'הק

 -גיפ וב םוחת ,תרושקתה חותיפ ךילהתל :0

 תויברעמ תוצרא ירחא הירגנוה הר

 -וריש תדרפה תוללוכ תרושקתה תוינכות

 לש תיקלח הטרפהו ,ראודו וידר ,ןופלט ית

 סינש 10-ל תינכות הננכות ;תרושקתה תושר

 ;תמייקה ןופלטה תשר רופישו תבחרהל

 ;תרושקתה יתורישל תורחתה סרוג תסנכה

 ;םירז םינרצי סע תופתושמ תורבח תמקה

 תועקשה לוצינ סירשפאמה סיקוחה רופיש

 "וכו תויופתוש ,הרז תולעבו תורז

 ,הירגנוה לש סינשה רשע תינכות י"פע

 תנשב עיגיו העברא יפ לדגי סינופלטה רפסמ

 יווק 800,000-כ שי סויה) ןוילימ 3-ל 0

 .(ןופלט
 -אלפ" סשב ראב עודיה יאת | ןופלט

 הנשה ליחתמ וחותיפ ,ץרה-הגמ 450-ב ,"ןופ

 -בו ימלועה קנבהמ ולביקש האוולה תרזעב

 יתרפיסה תיאתה ןופלט חותיפב לחתוי 5

 .ארה-הגמ 900 לש
 יבלשב אצמנ ,היצקינומוקלטל שדח קוח

 תילרביל הריווא תריציל דעוימ אוהו הנכה

 .ל"וחמ תועקשה דודיעלו

 -בחל סירגנוה ןיב הלועפ ףותישב יוסינכ

 לש סיטקייורפ רובע זרכמ ןכוה ,תורז תור

 תולעב ,םיירפכ םירוזא השולשב ,תנאאאפצ
 .ןופלט יווק 50,000 רובע רלוד ןוילימ 77 לש

 סירזו םיימוקמ ןיב תופתושל חותפ זרכמה
 .תותשרה תא קזחתל םירזל רשפאמ וליפאו
 הדיעוול ףרטצהל השקיב הירגנוה ,ןכ-ומכ
 ספד - 60אק5- ראודו תרושקתל תיאפוריאה

 אפ דפו ש60א6- ₪65 0 5080?םגא
 תא קזחל ידכאוטאו6גדדסאפ ג אונו! חס
 .תויברעמה תוצראה סע הירשק

 7 \ לו ו
 ןנ שנ 2 אפר אב בצום 44 5 2 2

 ירגנוה-
 המשה תיסורה 'הקיורטסלט'המ לידבהל

 ,ץגצ.ץצסא55 ,םיישיא סיבשחמ רוציי לע שגד

 -וידר ,תויטרפו תוירוביצ תותשר רובע דויצ

 דאאא5-) "יריביס-סנרט'ה לבכהו תיאתה

 ןתמ לע רקיעב בסנ ירגנוהה קוחה ,(85!5תוגא

 -חרזמ תופתוש תורבח תועצמאב םיתוריש
 ,םישדח םייתרפיס םסיתוריש סיננכותמ .ברעמ

 תשר תסנכהו ינורטקלא ראדו סקטואידיו ומכ

 דויצ אביל תניינועמ הירגנוה .תונמ-גותימ

 40%-כ דע ,םירז םימרוג סע ,תופתושב רצוימה

 תזכרימ קר הירגנוהב תמייק סויכ .הכירצהמ

 תזכרימ קרו תחא תיתרפיס תירוביצ ןופלט

 רפסמב רבודמ רבכ .תחא תיתרפיס ל"ניב

 :ןוגכ תרושקת דויצ ינרצי תורבח סע תואקסע

 תירגנוה הרבחו 47% (הינמרגמ) 1

 רוצייל תופתוש ומיקהש ,53% \טוספסזסא

 5צ5- תויזכרמ סע הנשל ןופלט יווק 0

 רשפא סויכ .(יתרפיס דויצ) 1992-ב ,דמא

 ,6060%-הלש ורושיאב קר ,הזכ דויצ רצייל

 .לבקל סיווקמ סירגנוההש ,רושיא

 םוחתב רקחמ
 םילבכב היזיוולטה
 טספדובב (כ"לט)

 -בתמ ,המגודל ,ימושייה רקחמה סוחתב

 סילבכב היזיוולט תותשרב ירוקמ חותיפ עצ

 רויצ) טספדובב היצקינומוקלטה רקחל ןוכמב

 ,טקייורפה שאר תחרואכ יתרקיב ובש ,(2 'סמ

 ."89 רבמטפסב

 ,כ-ללט תותשר 25-כ תומייק ,הירגנוהב

 -בחמה תותשר 5-ו בא-יתב 8000-כ תורבחמה

 חתתפל ךרוצה .באזיתב ףלא 20-ל 10 ןיב תור

 תרבעהל סינווגמ סיתוריש הלא תותשרב

 :ןוגכ) סייביטקארטניאו םסיינוויכדוד סינותנ

 ,ריווא גוזימ ,םומיח ;סייתיב הסדנה יתוריש

- / 4 

 0 ?(צמ



 תוחיש תרבעהו ('וכו תוקעזא ,תיתיב תוחיטב
 -וביצה ןופלטה תשרש הדבועהמ עבונ ,ןופלט
 ,ןכל .תחתופמ קיפסמ אל תמייקה תיר
 תושירדה תא קפסל תורשפא ןיאש םסירוזיאב
 תא לבקל ןתינ ,תירוביצ תשר תועצמאב ל"נה

 סילבכב היייוולטל תותשר תועצמאב תורישה
 .(47ו 3 "סמ םירויצ")

 וא יונמה תיבל עיגהל סוקמב ,ךכל רבעמ

 ןתינ ,(3 "סמ רויצ) תונוש תותשרב ,לעפמל
 'סמ רויצ) הדיחיו תחא תשר תועצמאב עיגהל
 .תרושקתה יתוריש לכ תא תבלשמה ,(64

 אדסה הדפס 8803080 60אואוטא[6ג-זב
 רקחמל ןוכמב ,הז ךרוצל .חסא אפואסאא

 תינויסינ כ"לט תשר המקוה ,היצקינומוקלטה
 תיתילכת-בר תשר איהש ,םידרשמה תא תרשל
 וזה תמכחותמה תכרעמה .תיביטקארטניאו
 לכב הנימב הדיחיל תבשחנ (5 'סמ רויצ)

 םה ,תשרה יביכרמ בור .הפוריא חרזמ תוצרא
 זכרמבש סכחה גתמל טרפ ,הירגנוה תרצות
 681.5 דזאופ) הילגנא תרצות אוהש ,בכוכה
6 

 יבח תרצותמ (אפגפ-םאס) לועפתה דקומ
 תרוצת סע דחי ,תירגנוהה 4180 5ד01אזאג
 השיג סירשפאמ ,6ג81 5.דדאופ לש אוזאז-ש8-ה
 םיתוריש ללוכ ,םייסיסבה םירודישה יצורעל

 (?גצ-קספ-שןםוש 55₪ו65) היפצ יפד-לע םולשתב
 .םיינוויכ-וד םינותניתוריש רפסמלו

 ןתינש הזב אוה ,רתויב בושחה ןורתיה
 סיתורישה תא | דעצ-רחא-דעצ ביחרהל
 .םיפסומה םיתורישה תאו םייסיסבה
 עובקל הלוכי ,(יגצ-ד) סולשתב היזיוולטה

 םירדושמה םייסיסבה סיתורישל דרפנ סולשת
 -זומ םיתוריש רובע דרפנ םולשתו םיצורעב
 ןורתפה .דט15.54071א0 ןוגכ ,יונמה ידע סינמ
 08148 בכוכה לש גתוממה זכרמב אצמנ ינכטה
 -יחבל ,בשחמ רקובמ אוהש 5ואח6ה ?סואז 7
 סיצורה) םייונימהמ קלחל .םיצורעה תר
 תודיחי היזיוולטה טלקמ לעמ תואצמנ ,(ךכב
 -וב םהש (55ד-דסק טאחצ.דצ-גפאקד 585 םואית
 .םיקשמימו סימדומ תינגמז

 תויהל הכירצ תשרה לש היגולופוטה
 ךרוא לדגוי ,הזמ אצוי לעופכו 'ריעז-בכוכ
 ,הרומתב ךא .יונמה תיבל 080; םילבכה
 ןיב תוידדה תועפשה ו% היגולופוט תענומ
 -כותה תטילק תרשפאמ אלו (100%) סייונימ

 לע וססבתה םייוסנה .תיטריפ הרוצב תוינ
 \ע' היגולופוט לעו 'ריעז-בכוכ* לש היגולופוט
 .האוושה יכרוצל ,יםינפואו

 -לואהמ וא ןיוולהמ רודיש יצורעל ףסונ
 ,ואידיו תודיעו רובע סיימינפ םיצורע שי ,סינפ
 .ןוכמה ךותבש "וכו תוגוצת

 :םיפסומ םיתוריש

 ןמז יפ-לע םולשת ,סּולשתב היזיוולט

200 

 םירוסאו סירוה י"ע םירקובמ סיצורע ,היפצ

 רדגב הלא לכ ,העבצהו קוחרמ תוינק ,םידליל

 סירקובמ םיפסומה םיתורישה לכ .םייוסינ

 / "- | זכרמב סקוממה סיטרכמ בכרומ בשחמ י"ע

 / -קובמ לועפיתהו הקזחאה ,הרקבה .גותימה

 / 2 3 "פיתה קוב אצמנה 18א9-גד בשחמ י"ע םיר
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 .דיתעל= - תיביטרגטניא בחר" םפתשר -4מרויא

 םילוכי הלאה םיפסומה סיתורישה תא .לוע
 -סמב 8 ,סירחבומ םייונימ רפסמ קר לבקל

 -טלשב םישמתשמ םהשכ ,רקחמל ןוכמב ,םרפ
 איה םהלש השיגה /סואיתה תדיחיו קוחר
 -חא 'םייונימ* .ריעזה בכוכה דקוממ ,5%9-ל
 10 ,םייסיסב םיתוריש קר םילבקמה ,םיר
 .םיגתוממ אל םה ,םרפסמב

 םילודומ - תירשפא איה תשרה תבחרה
 58?-ב ףסותהל םילוכי סיפסונ םייונימ 8 לש

 אלה םייונימה רפסמ תא םסג לידגהל ןתינו

 תועצמאב ,(סיפסומ םיתוריש אלל) סיגתוממ

 תומוקמב ,סירבגמ תרזעבו םישדח םסיפנע
 .םישורדה

 שארב תדמוע סייטפוא םיביס תסנכה
 -תבחר תשר תריצי תארקל תוניינעתהה סלוס

 תא ןיכמ ןוכמה ;םיבלושמ םיתורישל ספ
 .הז ךרוצל תשרה



 תתחלשמ רוקיב
 לארשיב תירגנוה

 -ינגב המייקתה 1989 רבמבונג/רבוטקואב

 לש הנושארה הכורעתה ביבא-לתב הכורעתה
 הכורעתב 880406951 89 םילבכב היזיוולט
 הכורעתכ ססבתהל הרומאש ,ל"נה לזניבה

 דרשממ סיחמומ הנושארל ורקיב ,תיתנש

 תווצה .תירגנוהה היישעתה ןמו תרושקתה
 (הנומתב) הכורעתב תדחוימ בל תמושתל הכז
 לש ןדיצמ םגו תרושקתה ידיושמ דצמ סג
 ,.חכורעתב וביצהש תונוש תורבח

 -ראה לש ישימחה סנכה היהי אבה דעצה
 שדוחב טספדובב היצקינומוקלטל יעדמה ןוג
 דרשמ לש תחלשמ ףתתשת ובו ,1990 ינוי
 -יקשמ סגו סיצרמ סג ויהי הירבחש תרושקתה
 -כותה תא גיצהל תנמזומ רמאמה תבתוכ) סיפ
 .(צראב כז-לטה סוחתב תוינ

 -סונ תויוליעפ בורקב ומייקתי ,טספדובב
 וחמ -) לדנה ןוגריאה י"ע תונגרואמ ,תופ
 תטא6סהמוגא 500[ם70  קסא |60
 -פוריא ורקימ ילגסנכ סייקתי ןכ ,(או61ו0א5

 ססאזמת5א68 סא ןאתסאאוגדוסא וופס8ו יא
 .1991 תנשב

 -5 טיבשחמ 80*מ
 םיבשחמ 0
 הירגנוהב

 ,סיבשחמ ןוגכ ,םירחא סימוחת ,ןכזומכ
 רבוטקואב .הירגנוהב בושח סוקמ סיספות
 הנושארה הכורעתה טספדובב המייקתה 9
 תוצרא רובע עדימה תייגולונכטל ל"ניבה
 .םגז שאס6סאוא| 89 5408 - הפוריא-חרזמ
 נסוּזא ןוגריאו ודש-ה לש התוסחב הכורעתה
 י"ע הנגרוא ,בשחמה יערמל טסא אפטאוגאא
 הרבחו (תוכורעתל תירגנוה הרבח) זוטאספאץס

 דויצ ,סיבשחמ וגצוה ,הכורעתב .רופגניסמ

 -וממ דרשמ ,םינותנ תרבעהל דויצ ,תרושקת
 ."וכו רחסמו ץועי יתוריש ,בשח

 הליחתה הירגנוהב סיבשחמה תיישעת
 80 לש םתסינכ סע 70-ה תונש תליחתב הכרד
 תארקל עיגהל הרטמב ,הלוכ צראל סיבשחמ
 סינשב ;םיבשחמ 65,000-ל 80-ה תונש ףוס
 אוביב סיבשחמ 159.000 ואבוי ,7

 ו ב תינויסנ תיתילכת-בר תל 7 5 7 בוי
 + --צ- 5-86 150

 תונטק תורבח יפלא תומייק | .יטרפ

 ;הרמוחו הנכותב םיחמתמה סיביטרפואוסקו

 תוקיסעמ ןה ,תויתלשממה תורבחה סע דחי

 הדובעה יכ ןייצל שי ;בשחמ ישנא יפלא תורשע

 הדובעה ןמ רתוי תיחוור עדימה סוחתב

 ,תאז תורמל .הירגנוהב םירחא סימוחתב

 :תוביס רפסמ ללגב ,תלבגומ איה תוחתפתהה

 שוגה תוצרא סע תואקסעהו 6060א-ה קוח

 לע תוססובמה (הפוריא חרזמ) יטסינומוקה

 רקיימה רבד ,קושב הריכמ לע אלו גאדה

 .אוביה תא

 :םוכיס
 -רג :הפוריא חרזמב סייטילופה סייונישה

 אלש ,הירגלוב ,היכ'צ ,הינמור ,תיחרזמ הינמ

 -ורב "טסונסלג"-הו "הקיורטסרפ'ה לע רבדל

 תילכלכ-תיתרבחה הנומתה תא סינשמ ,היס

 -תה לע סג םיעיפשמ הלא סייוניש .הירגנוהב

 .'תיצקינומוקלטה לש רצ סוח

 הקיורטסלטיל הליבומ יהקיורטסרפ'ה

 חתרזמ תונידמ ירעש תא תחתופה תוינידמ

 סינרצי לש תרושקת תותשר דויצל הפוריא

 סע םירשקה תבחרה תרשפאמו ,ברעמהמ
 ,הפוריא חרזמ תוצרא סג .יברעמה סלועה

 הניטקמ ,הליעי יתלב תרושקתש ,תעדל וחכונ
 רורב .ימלועה קושב דרשיהל סהייוכיס תא

 תסינכל םיסחייתמה סיקוחה רופיש קרש ןהל

 תונבלו רפשל סילוכי ,תורז תועקשהו דויצ
 .השדח תיתשת

 עיצהל תלוכיב יתחכונ הירגנוהב ,ןכאו

 הקיקח ,סיכומנ סיריחמב תיעוצקמ הדובע
 "וכו תילרביל הלכלכ ,סיכומנ סיסימ ,החונ

 -וריא ברעמו חרזמ ןיב סיקסעב החלצהה

 בוטה ןוצרב ,םירשקה תוביציב היולת הפ

 לע תולקהב םג טלחהבו ,תוקסיע חתפל

 תויברעמה תוצראה יזע ובצוהש תולבגימה

 .060%1-ה תועצמאב



 (תרושקת) היצקינומוקלטה תובישח
 ןמזב ,המצע תא החיכוה היצקינומוקלטה

 -וטסיה םיעוריאב הפתושכ רקיעב ןורתאה

 ןיס ,הפוריא חרזמ תוצראב ושחרתהש םייר

 .יביסאפ ןוכדעל רישכמכ קר אלו ,'וכו

 ןיב דירפהש "לזרבה ךסמ"

 תוצראו טסינומוקה שוגה

 סירחא םייזיפ תולובג ,ברעמה

 רמוחו ,תולשממ י"ע ועבקנש

 -רה ילג לומ ודמע אל ,ןילרב
 -קתו ,היזיולטה ירודיש ,ויד

 ,ןופלט יווקב םינותנה תרוש

 ויתוחלצה לע עדימה תרבעהב

 לעו יברעמה םלועה ל

 לש ןהיתומהלמו ןהיתויעב

 .תומדקתמ

 םייטמרד סיעורא השולש ריכזהל קיפסמ

 .הפלח קרש הנועב ושחרתהש

 הינמורב םימדה תוכיפש תכיפהמ

 היה שחרתה רשאב היזיולטלש (22.12 89)

 ךפהנ רודישה ןפלוא עירכמ דיקפת הב

 ךכ ,יח רודישב התיה הכפהמהו "ודנמוק"ל

 וב תויושחרתהב ןכדעתה םסלועה לכש

 -יפנ ינפל רצק ןמז ,תיתרזמ הינמרגב .תינמז

 גיצפיילב ,תוינמרגה יתש ןיבש תומוחה תל

 -יעל הרשפיא אל הרטשמה ('89 טסוגוא)

 -תרתהש םיעוריאה לע חוודל םירז םיאנות

 -ורעתה תא ןובשחב וחקל אל ,לבא .םש וש

 .בורקב םש םייקתהל הרומא התיהש הכ

 -'ו תודיעו ימלוא תא וליעפה םיקסעה ישנא

 םתוא וכפה הכורעתה רובע וניכהש ואיד

 -בו וידרב ורדש םתועצמאבו רודיש ינפלואל

 ןיסב שחרתמה לע טרופמ עדימ היזיולוט

 ,הנגפהל ואצי םיטנדוטסהשכ .( 89 ינוי)

 אכיד רטשמה ,הנידמב םייחה רופישו יונישל

 הילימיסקפה תונוכמ .הבר תוילטורבב סתוא

 -קב םיאצמנה םיטנדוטסל ורזעש ,הלא ויה

 -יאבו ,ב"הראב ,גנוק-גנוהב םינוש םיסופמ

 תויושחרתהה לע עדימ ריבעהל הפור

 .םיעוריאה זכרמ התיהש ,ןאמנייט רכיכבש

 תרבעהו היצקינומוקלטה תובישח לע

 ומכש ,הארינ .תובר בתכנו רמאנ ,עידמה

 -רטצמו םיהמוצ םישדח םיפנע ,תטדה ץעב

 ןכש ,לובגה היהי המ ,תעדל םויה השקו םיפ

 היצקינומוקלט ירשקב הלודג השירד היופצ

 קשמ תונבל תוצורה ,הפוריא חרזמ תוצראל

 .םיליעי םיימואלניב םירשקו ינרדומ

 -בח ,תיטילופ הניחבמ הלשב רתוי ,הירגנוה

 החכוההו .תאזה ךרדכ עוספל תילכלכו תיתר

 -תה םוחתכ ,הלועפ ףותישל םכסהה - ךכל

 לארשי ןיב .'גפ "טפס-ב םתחנש ,תרוטק

 חרזמ ץרא םע וגוסמ ןושארה אוהו ,הירגנוהו

- 
1 
 1 ב 4

 תוצרא

 .תיאפוריא

 הירגנוה לע םינותנ רפסמ
 -ןיזבב ,הפוריא זכרמב תמקוממ ,רירגנוה

 לש חטש תספות ,(? 'סמ רויצ) יטפרקה

 ריע ,הריבה ,טשפדוב .עבורמ מ"ק < 0

 =ונדה לש היתודג יתש לע תמקומינו היפהפי

 רפסמ .עבורמ מ"ק 5255 לש חטשב .הב

 -כ סהמו ןוילמ 10.6-כ הירגנוהב םיבשותה

 -וה ןוילמ 5-כ .טספדובב םיאצמנ ןוילמ 1

 םהמ ,הירגנוה ,תולובגל ץוחמ םייח םירגנ

 רוזיא ,הינבליסנארט) הינמורב ןוילמ | .8-כ

 .(הירגנוה םע לבוגה

 -חא הפש םושל המוד הניא תירגנוה הפשה
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 .תיניפל ,ילוא ,טרפ ,תר

 ,יניטל וא ינמרג ,יבלס וניא ירגנוהה םעה

 אוה הירגנוהב עבטמה .ירגנוה םע אוה

 ,תיטילופ הניחבמ .(54 5 =[) "טנורופ"ה

 ינפל דע "תיממע הקילבופר" התיה הירגנוה

 ירו]וה - לארושי רשקה

 למ
4 
. 

- 
4 

 ל

 ו 5
 ו[ זז וו

 " .ירננוה דויצ - םילבכב היזיולט תטר :ו סמ רויא

 םישדוח המכ

 .הליגר "הקילבופר"ל

 הנתשה רטשמהשטכ

 "הקיורטסרפ" ,"טסונטלג"-ה
 "הקיורטסלט"-ו
 "הקיורטסרפה"-ו "טסונסלג"ה

 סיליבומ םייסורה

 תוינידמ - *הקיורטסלט"ל

 םירעש םע היצקינומוקלטב

 דויצ לש םיקוושל םיחותפ

 לידבהל .תרושקת תותשרו

 ,תיסורה "הקיורטסלט"המ

 םע תויופתוש לע תססובמה

 :ןוגכ ,דויצ רצייל תורז תורבח

 -ושקת תותשר רובע דויצ ,םיישיא םיבשחמ

 ,תיאתה ןופלט-וידר ,תויטרפו תוירוביצ תר

 .'וכו םייטפוא סיביסב ןאירביס-סנרט לבכ

 -לא סיתוריש ןתמב רתוי תניינועמ הירגנוה

 .ברעמ - חרזמ ןיב םיינורטק

 ,תוושקתב חותיפ תוינכותו תוינידמ

 הירגנוהב

 -קתב ךרוצל תועדומה תרבוג ,הירגנוהב םג

 ל"ניבה קושב בלתשהל ידכ ,תינרדומ תרוש

 לש אובי דודיע איה תוינידמה ,ןכל .ילכלכהו

 תורבח תריציו םירז לש תועקשהו דויצ

 -רפהו םיימוקמו םירז םימרוג ןיב תופתושב

 (קזוצ3בוו?בזוסח ) הט

 הנשמ ,יירטנומ - ץיוושב סנכב םיחוודמ

 תרושקתה תשרש ,קיסהל ןתינ ,הרבעש

 .דואמ הדורי תוכיאבו תנשוימ הירגנוהב

 ךרוצ שי ,בצמה רפשל ידכש ,וניבה םירגנוהה

 -ידמה תסיפתבו ןוגריאב םייסיסב םייונישב

 לופונומה תנטקה ללוכ ,תרושקתה לש תוינ

 -חבנ םיתורישב תורחת תסנכה ,יתלשממה

 תינכותה ,ןכאו יתיישעתה ןוגריאבו םיר

 .םידיגו רוע םורקל הלחה הירגנוהב תינידמה

 -מב םייוניש ולח רבכ ,תאזה הנשה תליחתב

 םיפוגה ןיב הדרפה העצובו תרושקתה הנב

 רוביצל םירודישל ,ראדל םיארחאה

 -ושקתה לש היצרטסינימדאלו ( 8ז04069:1)

 ?ך77-ה אוה ,דחא ףוג ויה ןכל םדוקש ,תר

 "הטרפ"ה תננכותמ ,ןכ-ומכ .ירגנוהה

 -ימדאה לש תיקלח |( קזוצהוו2הווסח)

 .תיתרושקתה היצרטסינ

 !0-ל ,תרושקתה תיתשת חותיפ תינכות

 רופיש) "קָטזגַוחַפ" תללוכ ,תואבה סינשה

 -יש תסנכה ,תמייקה ןופלטה תשר (חותיפו

 תויופתוש תמקה ,םישדח תרושקת יתור

 תולקה ,תורז תורבח םע ()סוחו זשווזטזשצ)

 .דועו ,םירז םיעקשמל םיקוחב

 דע) הירגנוה לש תיתנש 10-ה תינכותב

 -גל רומא ,ןופלטה יווק רפסמ ,( 2000 תנשל

 -ייקה םיווקה א( .000:-מ ,העברא יפ לוד

 רכ ,(] 'סב רויצ) םיננכותמ ןוילמ 3-ל םימ

 ,םיבשות |!י:-ל ןופלט יווק 29.1 ויהיש

 יבשות |0/0ו-ל ןופלט יווק 7.6 םוקמב

 ןופלט יווק 33-כ שי ,ץראב) םויה םימייקה

 תכועמ םג תננכותמ .(םיבשות !100-ל

 סטב עודי ,ץראב) תיאתה ןופלט-וידר

 -קתהש האוולה לע תססבתמה ,("ןופ-אלפ"



 רובע ,(\/טז!6 830% ) ימלועה קנבהמ הלב

 450 \1112 לש םוחתב ,תיגולנא תיצרא תסו

 וז הנשב דוע תוריש תתל ליחתהל הרומפה

 900 לש ,תיאתה ןופלטל תיתרפיס תעוו

 .1995 תנשנ 9

 -תושב ,"דטחואשצ" טקייורפל ןויסנ ןנכותב

 ןוילמ 77 לש יוושב ,םירז םיעיקשמ סע תמ

 -וזיאב ,ןופלט יווק 50.000 רובע ,ב'הוא 5

 .תותשרה תקוזחת ללוכ ,םיירפכ סיר

 -.-ב לבקתהל תודמעומ השיגמ ,הירננוה

6 
 ( חט 6 0 ח!טזטחטש 0[ סטגה 01 4

 ך61660 חו הוטו זו0ח8 חוו

 .תיברעמה הפוריא םע הירשק תא קזחל ידכ

 םרחה ללגב םירגנוהל שי םידחוימ םייטְק

 "השרוו תירב"ל תוכיישה תוצואה דננ

 .ןהילע התנמנ הירגנוה סגש  \'בז53732 )

 60סזשוחבו הש 6 סוחחוו66 סח -') -ה

 6 טסו אט ו1גוטזב| אקס 5

 ליבגמ ,הנש 20-מ הלעמל סירפב סקומה

 -סינכב יגולונכטה עדיהו ישדחה דויצה תא
 תוצראל חיטבהל ידכ ,הלא תוצואל סת

 .ןוחטבו תוליעי הפוריא בועמ

 םישחרתמה םייטילופה םייונישה תובקעב

 -גלו תולקהל הפצמ הירגנוה ,הפוריא חרז

 םייוניש המכ ושענ הרבעש הנשב .תושימ

 -פהל עגונש המב רקיעב ,6060ח-ה יקוחב

 ,היצקינומוקלטל דויצ אוצי לע םרתה תרס

 ינוילמ 45 לש ,תיתרפיס תרוסמת דויצ :ןוגכ

 תוצראל אבייל ןתינ (א!פ/5) הינשב תויביס

 -הש ,םייטפוא םיביסמ םילבכ הפוריא חרזמ
 וראשנו 30פ/גחו מ"קל ב"ד 3 דע םב תוחיחנ
 אוה םתוחינש םייטפוא םיביס קר ,םרחב

 םג ןוכנה רבד - (!טט/אחו) מ"קל ב'ד | ש

 .ןיס רובע

 םב תר

 םיינפוא-דח םייטפוא םיביס לש אוני םג
 יאנתב ,םרחהמ ררחוש (5וחַפַוט וחטטט)
 ןוידב .תויחרזא תורטמל קר היהי סשומיטט
 תונמ גותימו ,!50א ןוגכ ,םיאשונ םיאצמנ
 בורקב םסרפי 6000חו-הש ,תויפיצ שיו
 -ושש םיפסונ תויגולונכטו דויצ לש המיטר
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 ,שיא 100-ל ןופלט יווק רפסמ ;

 2000 תנטל ןכותמו םייק

 לש) הבורקה התבישיב ,ללכבו סרחהמ וררח

 -ידמב ללוכ יוניש לע ןויד היהי ( (<06סוזו-ה

 .הפוריא יחרזמ יפלכ תוינ

 הלועפה ףותישב םיינושאר םידעצ

 תוושקתה ידרשמ לש
 הירגנוה - לארשי

 -לטה רקחל ןוכמב הרקיב רמאמה תרבחמ

 תמיתח רחאל דימ ,טספדובב היצקינומוק

 תרושקתה ידרשמ ןיב הלועפ ףותיש םכסה

 להנמ לש תחרואכ ,הירגנוהו לארשי לש

 .םילבכב היזיולטה רקחמל טקייורפה

 יאנת רפשל ידכבו ליעל רכזנש םרחה ללגב

 ,ירוקמ ןורתפ חתופ ,הירגנוהב זורושקתה

 הפוריא - חרזמ תוצרא רובע ונימב דיחי

 ,(הפוריא - ברעמ תוצראה יבגל הכרעה ןיא)

 -קארטניאו ינווכ-וד ,יתילכת-בר שומישב

 .(כ"לט) םילבכב היזיולט תשר לש יביט

 ,הירגנוה תרצות אוה תשרה לש דויצה בור

 :1 'סמ הנומת
 "0006051 '89" תכודעתב ,תירגנוהה תחלשמה לש הינפ לבקמ ,רבעשל תרושקתה רט ,יבקעי דנ
 הילזוד 'בגו (הירגנוה) סק'צמאנ קלא רמ ,יאפמורוק הזיג רמ ,רלפטס רודנס רמ ,רשה :ןימיל לאבסמ

 .(לארשי) סניב

 4.7. - - 'בח לש לועפתה דקומ ןוגכ

 גתמהשכ (| 'סמ רויצ) [1טחַפבזְצב 6%

 02296 - ילגנא אוה בכוכה זכרמבש םכחה

 (3 'סמ רויצ) וחוש

 -ישל תושדח תויורפא תנתונ ,תאזה הסריגה

 ףסומ ךרע יתוריש רובעו םייסיסבה םיתור

 לבקל רשפא .ירלודומ אוה ךשמהב חותיפהו

 דושמב הלכקתה ,ץראב "8:03064:1 '89" תכורעתב רוקיבב תירגנוהה תחלשמה :2 'סמ הנומת

 -עתהו תרושקתה דרשממ ,םירגנוה םיחמומ

 הנושארה הכורעתב רקבל ונתנמזהל ,היש

 -קואב "םזטנטשטרז אט" ,כ"לט אשונב ,ץראב

 .הכורעתה ינגב ,רבמבונ/רבוט

 םג ,תדחוימ בל תמושת הלבק תחלשמה

 םימרוג םעטמ םגו תרושקתה דרשמ םעטמ

 .םירחא םייעוצקמו םייקסע

 -שמ ל"כנמ י"ע הנמזוה תירגנוהה תחלשמה

 לע םיטרופמ םירבסה הלבקו תרושקתה דר

 -עה םינוויכה ,כ"לטה םוחתב ץראב השענה

 .'וכו תויוטבלתהה ,םיידית

 עדימה תיישעת לע םינותנ רפסמ

 הירגנוהב

 ]סוה סח" ןוגריא םסרפש םינותנב

 ,טספדובמ ,בושחימה יעדמל "אשטחובחה

 ךלוה הזה םוחתב חותיפהש תורמלש ןייוצ

 רתוי תספות תימוקמה תרצותה שי ,לדגו

 רויצ) םוקמ רתויו

 -מה ,תוחתופמה תוצראל סחיב ,םינש המכ

 .תויברע

 לש קוחב םג ,רתיה ןיב תואצמנ ךכל תוביסה

 לש רוגיפ םייק ,(+ 'סמ

 -נוכתמ סהש ("!ח/סחתבווטח 1.ביא") עדימה

 ןאכ סג חתפלו טנמלרפב ךכ לע ןודל םינ

 םאתהב ,םירז סישיאו םיפונ לש תוניידתה

 ([ח!טזחו ו!:6%) "עודימ"ה תויוליעפב ,קוחל

 -לכה הנבמה :ןוגכ ,תורחא תוביס .הירגנוהב

 -נה הלכשהה תמר ,הרבחה לש ןשוימה ילכ

 -ומ ,םיקווש רסוחו ,הלוכ הרבחה לש הכומ

 .תוושקתה

 םגו םידחוימ םיצורעב םולשתב היזינלט <

 תוינק ומכ ,שמתשמה י"ע םינמזומ םיתוריש

 .([!טחו6 3חסקקוחפ ) - תיבהמ

 561-100) המאתה תספוק שי םישמתשמל

 םדומכ םג תשמשמה (טחוזצ, 7% טק

 .קשממכ סגו

 בורקה גותימה תמוצב אצמנ םיצורעה גותימ

 (5%וו6תש0 5ו8ז ?סוחו-ב ,יונמה תובל

 -ומה םיתורישה לכ ;בשחוממ אוהש

 -קב ,התלעפה .בשחמה י"ע םירקובמ םיפס

 תושענ ,כ"לט תכרעמה לש ,התקוזחתו התר

 .18א1-גד בשחמ תרזעב

 תחלשמ התנענ ,ונמע םירשקה קדהל ןויסנב

 .עדימו בושחימ תוכרעמ תסנכה תוענ

 תספות ,עדימה םוחתב הדובעה ,תאז לכב

 רויצ) םיתורישה םג ךכל םוקמ רתויו רתוי

 (5 'סמ

 :םוכיס

 שי ,הירגנוהו לארשי ןיב הלועפה ףותישל

 םוחתב ,יקסיעה םוחתב םג ,לודג לאיצנטופ

 סוחתב םגו ןויסנו עדי תפלחהב ,רקחמה

 םמודיקל תידדה הכימתבו ל"ניבה םירשקה

 .םינוש םינוגריאב

 ךשמה םג היהי הבוטה הלחתהלש תווקל שי

 .הרופ
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 .הפוריא-חרזמו עדימ ,תרושקה
 היטרקומדל ךרדב

 רבכש ,הפוריא חרזמב םייטילופה םייוגישה
 ועיפשי ,ךילהתב םיאצמנה הלאו ,ושחרתה
 היצזינרדומה ךילהת לע ךוראהו רצקה תווטל
 תונידמב עדימהו םיבשחמה ,תרושקתה לש
 : .הלא
 תוחתפתהב םיבכעמ םימרוג רפסמ םימייק .

 6000%/-ה לש םרחה םהיניב < ,ךילהתה
 ססססוא דאס סאוודד מא סא)
 תוצראה לומ (אוטודווגדמתג|, םאקספד
 -ייה יאשונב רקיעב ,'השרוו תנמא'ל תוכיישה
 0 .קט

 .הנתשת וז השיגש ןה תויפיצה
 תווהמ 'יטסינומוקה שוג'ל 'תוכיישה תונידמה
 ,היצקינומוקלטה םוחתב ילאיצנטופ קוש
 קושה דוחיא .רלוד ןוילימ 100-מ רתויב ךרעומה
 500-כש קוש רוצי ,הפוריא ברעמו חרזמ ןיב
 ,קלח וב וחקי שיא ןוילימ
 תולולכ .סיראפב  םקוממ 60060א1-ה הטמ
 ,הפוריא תוצרא 14 ןהיניב ,תונידמ 17 םכסהב
 .הילרטסואו ןפי ,בי'הרא
 תוצובק תמקה לע טלחוה .ראורבפ שדוחב
 תומיאתמ םיכרד אוצמל ןתרטמש הדובע
 תוסחייתמה ,םייקה םרחב תולקה תסנכהל
 ,הנכות ,תוינרדומ תרושקת תויגולונכטו דויצל
 \ :'וכו םיבשחמ
 תרזמ תוצראל אוציה השדחה השיגה יפ-לע
 לעפות ןהיבגל ,תוירוגטק יתשל קלוחי הפוריא
 ,:הנוש תוינידמ

 הירגנוה ומכ תוצראל תולבגהה תתחתפה <
 תוצראה דצמ תרוקיבל ומיכסהש ,ןילופו
 : .תויברעמה
 ךות ,מ''הירבל אוצי לע תולבגהה ךשמה <
 .איהשלכ הלקה
 הניש 60060א1-ה ,תולקהה תלעפה תא זרזל ידכ
 ,רבמטפס שדוחמ ,ולש הדיעווה םויק דעומ תא
 .הנשה יאמ שדוחל
 רפסמ איבמו ,אשונב תויומדקתה רקוס רמאמה
 תוצראב עדימו תרושקתב םייונישהמ תואצות
 םייטילופה םייונישה עקר לע ,הפוריא חרזמ
 00060ו7ה תשיגב יונישו ,ןהב ושחרתהש
 .(1 'סמ רויצ) םהיתובקעב

 תוצעומה תירב

 שוגה יפלכ ,6060א1-ה תולועפל ליבקמב
 תניחבמ מ"'הירבב םג םייוניש ולח ,יחרזמה
 :עדימהו תרושקתה | םוחתב | תוינידמה

 דויצ םילעפמ דצמ תרוקיב םירשפאמ םיטייבוסה

 שומיש וב השענ םא קודבל ידכ ,מ"הירבל

 .אל וא תויחרזא תורטמל
 תבקוע ,אמגודל ,'ודרולוק לב' תרבח ,ב'"הראב

 ללגב ,6060א0ה תדמעב םייונישה רחא

 תיינבל ,יטייבוסה תרושקתה דרשמ םע םכסהה

 . 500דכ ויוושש ,יריביס-סנרט יטפוא-לבכב רשק

 .רלוד ןוילימ

 הפוריא לש תיתמיכס הפמ

 ו / 7
0/0 
 1 ל
 1 -/--//נ/-%
0/0 0/1 

 -ה לש הרושיא תא השקיב הרכחה רשאכ
 תלגוסמ היהת איהש החיטבה ב''הרא ,0000א1
 יאבצ שומיש השעת אל מ''הירבש תיזיפ קודבל
 .לבכב
 רשג רוצי ךכבו ,ןפיו הפוריא ןיב רשקי לבכה
 ,חרזמו ברעמ ןיב

 .תיניוולה תרושקתל
 דא א5-50צו₪דוס 1ואמ - לבכה לש ומש
 :תורטמ שולש ול ויהי ..
 ;חרזמ-ברעמל תרושקת יתוריש קינעהל <
 ,תמייקה ןופלטה תשרל היצזינרדומ סינכהל <
 ;הנש 40-ב תרגפמה
 .םורח ירקימל הברזר תויהל <
 ריבעי ,מ''ק 13,000 לעמ וכרואש יטפואה לבכה
 ,ש'ילס ינוילימ 565 לש תוריהמב רובידו םינותנ
 ףקותל סנכיהל רומא תורישה .מ"'הירבל ןפי ןיב
 , , .1994 תנשב
 הכימת הלביק יטפואה לבכה תיינב תינכות
 ,הינטירב ,קרמנד לש תרושקתה ידרשממ
 ב"הרא  ,ןפי | ,הינמרג-ברעמ | ,הילטיא
 ,הילרטסואו
 לפטל תדחוימ הרבח המקוה 1989 תנש ףוסב
 50צו ד ואש :המשש אשונב
 ,איה \ הייעבה | .טמצמ1ס(אוםאד סא.
 הקוקז מ"'הירב ,טקייורפה עוציב ךרוצלש
 דויצו םייטפוא םיביס לש תינרדומ היגולונכטל
 רשואמ וניא הז דויצ לש ובור .םדקתמ יתרפס
 .60060א1-ה י"ע
 לבכהמש ןובשחב תוחקול תופסונ תוינכות
 :םילוציפ השולש ויהי יטייבוס-סרנטה יטפואה
 ינשה :ןגהנפוקל יטלבה םיה ךרד דחאה
 ןיב ישילשהו תיזכרמה הפוריאו היקבולסוכ'צל
 ,ןוכיתה םיהו רוחשה םיה ךרד ,לופוטסבס
 .הילטיאל
 לש תלוביקה תבחרהל ,ןונכת:תודובע קרפה לע
 שיילסמ יפלא 2.5 ,ש'ילסמ 565-ל יטפוא-ביסה
 .(5[08) ש"לסמ יפלא 10דו

 הרחתמ הווהי תינמז-ובו

 תא הארנכ הווהת ,תיטייבוס-סנרטה תשרה
 .םלועב רתויב ךוראה יטפואה-ביסה
 ,תינייוול .תורשקת םע דחי ,יטפואה לבכה
 רשק קר אלו ,מ"הירבב םינפ-רשק םג ורשפאי
 .לייניב
 מ"הירבב תרצוימ תיטפוא תרוסמתל תכרעמה
 םייאפוריא םינקתל המיאתמו

 טוגסטמהא "סא חא66 סוסטקז
 .קס5ז41. גאס
 סו סאו א 5
 תרשפאמ בובירה תטיש א טאו
 תותוא 68 רובע ש"'לסמ 140 לש תוריהמ תריצי
 .שיילסמ 2 לש
 שומישל תונויסינ םיאצמנ ,םימדקתמ םיבלשב
 -ורטקלא הרמה עצבל ךרוצ ןיא םהבש םירבגמב
 .ןוכסיחל איבהל ךכ י"'עו ,ךפיהלו תיטפוא
 תוינכות ןנשי ,ליעל תורכזומה תוינכותל ףסונב
 היסא-םורד ,הילרטסוא םע םג 151.-ה תא רבחל
 .הקירמא-ןופצו
 ךרד ץאוס ץרפמ תא ורבחי םיימי-תת םילבכ
 ןופצ תאו 1%|. תכרעמל ,ידוהה סונאיקואה
 .ןוכיתה םיבש םיימי-תת םילבכ ךרד ,הקירמא

 םיה ךרד ,מ"הירב םע ןפי תא רשקמ ד51.זה לבכ
 יבקמב ,ערתשמ םשמו ,קוטסובידלוו דע
 ;הבקסומל דע ןיירביס-סנרטה ,תבכרה תליסמל
 תא רבחמו יטלבה םיה ךרד רבוע אוה הבקסוממ
 .ןגהנפוק
 תינכות לע הינמרג ברעמ םג העידוה הנורחאל
 :ןיב רשקיש םייטפוא םיביסב לבכ תיינבל
 ןכתייו ,הווקסומ-השרוו-ןילרב-טרופקנרפ
 םג היהיו 181 םייטפוא םיביס תכרעמל רבחתיש
 .גארפ רובע לוציפ

 טחטדסווא םשאטטפיסמד-ה ןנכתמש ,לבכה
 ארקנו רלוד ןוילימ 60-ב ךרעומ ,זמו םאסאו
 .(2 'סמ רויצ) אד אם 5

 הפוריא ןיב ןושארה יטפואה לבכה היהי הז
 תוצראה ןיב השעי רשקהו ,דאמ לודג קחרמל
 .ברעמל הפוריא חרזממ תושדחה תויטרקומדה
 ישנאל ,םירזיילהו הקיטפוא-ורטקלאה םוחתב
 םימוחתב תולודג תוחלצה םיטייבוס רקחמו עדמ
 תוינש 107 '*-ה םוחתב םידבועה ,םירזייל ומכ
 .(תוינשוטמפ) תוינש 10 /'-7ו (תוינשוקיפ)
 -תיטייבוס תפתושמ הרבח המקוה הנורתאל
 דרגנינל 101ואסטא\מ 1א6.  תירטסוא
 .םירזייל קווישל
 ,'הקייורטסרפ'ה | תעפשהב | ,הרקמ לכב
 רדגמ םיאצוי הקינורטקלא-וטפואב םירקחמה
 .ירחסמה םוחתל םירבועו ,תודבעמבש תוידוסה
 ,םייטפואה םיביטה תרוסמת םוחתב ,תאז תורמל
 עבש דע שש לש רוחיאב םיאצמנ םיטייבוסה
 ךרד םיריבעמ םה :ןפי וא ב"הרא לומ םינש
 תמועל ,שיילסמ 140 קר ,ינפוא-דח יטפוא-ביס
 .שי"לסמ 1700 םיריבעמה ,ןפי וא ברעמ תוצרא
 דרגנינל ןיב ולחשוה יטפוא לבכ מ"ק.100 קר
 .(1989 תנשב) קסנימל



 םגו ב"הראמ םינרציה םגש | ,ףסונ םוחת.

 תותשר ןה ,וב םיניינעתמ מ''הי"ובב םישמתשמה

 םיישיא םיבשחמ םע דחיש ,תוימוקמ תרושקת

 תולודג תויוריהמב םינותנ ריבעהל תולוכי

 םג ךא: .םהב שומישה תמצוע תא לידגהלו

 .6000%6-ה לש חוקיפ שי הז םוחתב

 רקיעב ,תויומדקתה קלח ,הנכותה םוחתב םג

 הז אשונב םכסה .םירצויה תויוכז לע הנגהב

 םינתינכות ,רקחמ ישנא ןיב ,הווקסומב םתחנ

 הנכותו ידויצ יקפס ןיבל םיטייבוס םילהנמו

 .ברעמה תוצראמ
 הווהמ הניא תויברעמ תונכות תקתעה ,םויכ

 הפוריא ברעמ תוצרא .מ"הירבב הריבע

 תויוכז לע ןגהל ידכ ,קוחב . יוניש תושרוד

 .ןהלש תונכותה לע םירצויה

 ןיידע ,א.25 תונמ-גותימ תייגולונכטש תורמל

 מ"הירבל הרדח איה ,םרחה תרגסמב תאצמנ

 | :ןוכיתה חרזמה תוצרא ךרז

 עצמאב ומשרנ םיפתושמ םיטקייורפ 50-מ רתוי

 רחס דרשמל ,ברעמה תוצרא ןיב ,הרבעש הנשה

 " םיטקייורפמ םישילש ינש ;מ"הירב לש ץוחה

 ידכ ,הרובע הנכותהו תרושקתה םוחתב םה הלא

 םייקסעה םיפתושה םע ינורטקלא רשק רשפאל

 .ל"ניב םינותנ יסיסבל השיג לבקל ידכו

 הנושארה איה ,תיסור-תיניפ הרבח ,1א060א

 תותשר םע רשק רוציתו עדימ יתוריש קפסתש

 םינותנ תרוסמת ,םינותנ יסיסב ,ל''ניב םינותנ

 ,הנקתה ,שמתשמל עדימ יתוריש | ,ל"ניב

 , ו 7 . -..וכו הריכח ,הקזחא

 ,הווקסומב תויטמוטוא: תוכיועמ רקחמל ןוכמה

 םע דחי 50/4א1 דם10208₪71 הרבחב ףתוש

 יקיפאב שמתשְת וז הרבח .תיאקירמא הרבח

 ומקוהש ,תוהובג תויוריהמב ,תיניוול תרושקת

 145 לש םיתמצה ןיב רשק רוציל ידכ דחוימב

 הווקסומל וקסיצנארפ-ןאסמ | 'טרופלש'הו

 .(תינייול תרושקת זכרמ אוה 'טרופלט'ה)
 ,תירטסוא הרבח הפתוש הבש תרחא הרכח

 ןופלטו םינותנ דוביע יתוריש עיצהל תננכתמ

 האירקב םיסיטרכ תרזעב .לעפומ . ירוביצ

 : .מ"הירב יבחר לכב ,תיטפוא

 ןנכתמ ,תונוכסחל יטייבוסה קנבה - 6058אא

 שמתשת הארנה לככש ,היצמוטוא סינכהל

 מבי ימאות ןחלוש יבשחמו םייסור םידבעמב

 ל .היסאמ םיאבוימה

 היצמוטוא ןנכתמ הווקסוממ ץוח רחסל קנבה םג

 רוציל ידכ ,'גנוו' 'בחמ הרמוחו הנכות תססובמ

 - ..- .םירז םיקנב םע רשק

 מ"הירבמ תונוש תוימוקמ תויושר ,תינמז-וב

 תורבחו הפוריא ברעממ םינוש םירע םע םיקדוב

 .דוביע .יזכרמ * תמקהל * תויורשפא ,תויטרפ

 .תיברעמה הרמוחב םישמתשמה ,םינותנ
 םשב '' תיאקירמא | הרבח
 םע םיזוח"לע המתח 6סאואוזזאז(- 41088 0.

 צאזתסק 
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 -ראד לש הלש ל"ניבה תשרל רבחל ,מ''הירב
 ,םינותנ תרבעהל תירוביצ תשרו ינורטקלא
 .מ"'הירב יבחרמ םישמתשמ
 דגש 65אדפג  םע |ומתחנ | םיזוחה
 דמו םס קוו סח דצומ 50/ופד אווא[פדחצ
 סץ לספד גאס דמו.560אוא0-א16 5
 בשחמה יעדמו הקינורטקלאל ןוכמה םעו
 .םיעדמל תיבטאלה הימדקאב

 םיקרבמ ,סקלטב החמתמ הנושארה הצובקה
 םייצרא *םינפו ל"ניב םינותנ תרבעהו
 תותשרב החמתמ הינשה .תוכומנ תויוריהמב
 םינותנ תרבעהל  הרמוחו הנכות ,םיבשחמ
 .תונמ-גותימב
 ומיקי ,םיטייבוס םינוגרא ינשו ,5981אד תרכח
 ליעפתש דמ|םאמד 0558 תפתושמ הרבח
 ראדל ל"'ניב תשרל רבחתתש גותימ תזכרמ
 .5?תואד תרכח לש םינותנ תותשרו ינורטקלא
 טנירפס תרבחל ,תאזה תפתושמה הרבחב
 דמו. םאםד דויצ תקפסמ איהו 50% לש תולעב
 .מ"הירב יבחר לכב ,םינותנ תרבעהל

 םג םיעגמ םילהנתמ ,םייתלחתהה םיבלשב :
 תרבח ןיב ,רישי ינופלט רשק םויק ןוויכב

 .מ"'הירבו טנירפס .
 ,תפרצמ ,ומכ תונוש תונידממ תורחא תורבחי
 ורכמו 6060%!-ה תא ופקע הילטיאו ,הילגנא
 .תמדקתמ היגולונכט מ''הירבל .תורישי

 הינמור

 ,תיאפוריא תיניוול תרושקתל 'טסלטוו' ןוגרא
 םגש יופצו ,('90 ץרמב) ןילופל וירעש תא חתפ

 ְ .םדקהב ףרטצת הינמור .
 תיעקרק תיניוול הנחת תונבל תניינועמ הינמור
 ךכל ףסונבו ,יתרפיס ל"ניב ןופלט רובע
 היזיוולט ירודיש יכרוצל םג הב שמתשהל
 רבכש היזיוולט תוינכות תטילקו ,םינמדזמ
 .יטסלטוו' ךרד הפוריאב תורדושמ

 תשרי ,1989 רבמצדיקהינמורב יהכפהמה':;ימיב,

 תינופלט רשקתהל הכירצ התיה - .סא.יב.נ
 םע רשק רוציל הלכי ךכ קרו גארפב הדרשמל
 : .טשרקוב
 תזכרמ תמקה ,הנשה הינמורל העיצה תפרצ
 תרבח לש דויצ םע ,ל"ניבו תימואל ןופלט
 םוקלטה לש תב תרבח ,ףסונב .ג16 ד.
 תיגיוול הנחתל טקייורפ הינמורל עיצת יתפרצה
 ןוגרא יניול םע רשקה תריציל ,תיעקרק
 םג ךמות יתפרצה םוקלטה .םטדמ5ד
 .םטדט183ד-ל לכקתהל הינמור לש התשקבב

 ןילוט

 שוכרל ,ןילופ לש 'תוירדילוס'ה תלשממ תנווכב
 רובע | דויצו  'לפא'  יבשחמ | ב"הראמ
 התנענ םתשקב .תינלופה היצקינומוקלטה"

 .דקתשא הלילשב
 תא תוירזכאב האכידש תורמל ,ןיס ,תינמז-וב "

 .יאמב םיטנדוטסה לש תיטרקומדה העונתה
 10 יפ םיקזחה םיבשחמ שוכרל הלוכי ,דקתשא

 תודוה .ןילופ י"ע השיכרל ורשוא אלש הלאמ

 עיגת ןיס ,יאקירמא םיניוול דויצ לש תושיכרל
 תלעב תוצראה תחא היהת ובש בצמל בורקב .

 ,1985-ב | .רתויב תמדקתמה | תרושקתה

 ררחתשהל ןיס תא דדועל התיה תוינידמה

 ןילופו הירגנוה יצמאמ .םזינינל-םזיסיקרמהמ

 ללגב ,וחילצה אל בי'הרא לש התנומא תא לבקל

 השיגה ,תרחא וא וז הרוצבש ששחה

 .מ"הירבל רובעת תיברעמה היגולונכטל

 ,הפוריא חרזממ הנידמ לכ לומ דמוע לוקיש ותוא

 /תילכלכה העפשההמ קחרתהל הטילחמה

 םירגנוההש יפכ ,ךא ,מ"הירבמ תינוחטב

 הרושהמ הלכלכ תונבל תורשפא ןיא ,םינעוט

 ,תישילשה הרושהמ היגולונכט םע ,הנושארה

 ןיא םא ,תינרדומ הלכלכ רוציל רשפא-יאו

 .קושב תורחתהל תורשפא

 תוצראה יתשש םיאקירמאה םינעוט ,ךדיאמ

 ןהיתש .השרו םכסהל תוכייש (הירגנוהו ןילופ)

 10-מ תבכרומה תירבה ,60א1560א-ב תורבח

 ןהיתשלו ,םיטייבוסה םיטלוש הבו תונידמ

 -ה ,םויה ךא .ב.ג.קה םע םיקודה םירשק

 .'השרו םכסה' םג ךכו תמ רבכ 60 60א

 הינמור ,הירגלוב ,היכ'צ | ,הירגנוה  ,ןילופ

 .מ"הירבמ תוררחתשמ

 6060% תדיעו דעומ תמדקה תובקעב

 ילטקלא' 'בח .,הנשה יאמ שדוחל רבמטפסמ

 תטישב תססובמ לי'גיב תזכרמ וילופל העיצה

 0!5א411א0 | תארקנה ,תמדקתמ | תותוא

 .6000₪ תרקובמ 55דמא 7 7

 רוד ךא ,ל''ניב תזכרמ העיצה אד'8ד תרבח םג

 .8.5.7. אלל ,רתוי ןשי

 תרושקת ןוגריאל לבקתהל ןילופ לש התשקב

 אשונ אוה ףא הווהמ ,תיאפוריאה תינייוולה

 דוחיאב רכודמשכ תובישח לעב אוהו ,ןוידל

 .הפוריא ברעמל חרזמ ןיב היצקינומוקלטה

 ראודל יאפוריאה ןוגראה 68דץ-ה ןוגרא

 ןילופ תא וילא לכקל הארנכ ןווכתמ ,הינופלטו

 .תורחא תוצרא םג הארנכו ,הירגנוהו

 ,418%ד  ןהיניבש ,ב"הראמ תורכח 16 יגיצנ

 אוסדסאסו4 אס. ,8511. גד. גאדוש 007

 ידכ ,הנשה ראורבפב שדוחב ןילופב ויה ,'וכו

 תיינבל םיינלופ םינרצי לש תועצהה תא קודבל

 .םירז םילעפמ םע תויופתוש

 רתומ ב''הרא לש אוציו אוביל קנבלש תורמל

 םייקסיע ןוזיא יכרוצל תונטק תואוולה קינעהל

 אוה םא קפס שי ,ךכל תוקוקזה תורחא תולשממל

 שיש םילודגה תובוחה ללגב ,ןילופל םג קינעי

 .רבכ הל
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 הפוריא חרזמו עדימו תרושקת

 " ךילהתל תודוה
 ,6060א-הש היצוילרבילה
 * 39 ,ליעפהל הלחה
 ויהש תומדקתמ תויגולונכט
 חרזמב קווישל תורוסא
 רושיא ולביק רבכ הפוריא
 תונמ גותימ ןהיניב אוצי
 תויטמוטוא תויצכרמ ,5
 םיביס 5.5.7 תותוא תטישב
 , . .םירייילו םייטפוא
  םאש.,םירובס ,םיחמומ
 תוצור הפוריא-חר%מ תונידמ
 הלכלכה רופישב חילצהל
 לועפל ליחתהל ןהילע ,ןהלש
 תיתשתה םותתב לכ סדוק
 .תיתרושקתה
 היקבולפוכיצ
 ןיב הקסיע תמקרינ לג-ורקימה דויצ םוחתב
 תרבחמ .שכרנה .,דויצה ..תפרצו היקבולסוכ'צ
 לש היצזינרדומל איבהל דעוימ ,תיתפרצה דאז
 ןיב .,הכידמה לש ימורדה קלחב רשקה
 דויצה .מ"ק 400 ךרואל ,ה'ציסוקדו היבלסיטרב
 : .הנשה לעפומ תויהל רומא

 הינמרג
 יתש ןיב ינופלטה רשקה ,1989 תנש ףוס דע
 תליפנ רחאל .דואמ םצמוצמ היה תוינמרגה
 ,תיחרזמה. הינמרג תלשממב םייונישו .המוחה
 ,םיבר םייוניש םישחרתמ

 תרושקת ,תדיינ תרושקת ,רוביד :יזכרמ
 ןילרבל (ד84א5א17) .רבעמ יווק ,םינותנ
 .'וכו ףסומ ךרע ילעב םיתורש ,תיברעמה
 הנשה לש הנושארה תיצחמה דעש ,ןנכותמ
 הינמרג חרזמ ןיב ןופלטה ירשיק ,תיחכונה
 יפ ולפכוי הנשה ףוסבו ,וברתי ,הינמרג ברעמו

 -ביס תנקתהמ האצותכ ,רקיעב ,תאז .העברא -
 תסנכהו ,ןילרב-חרזמל ןילרב-ברעמ ןיב יטפוא
 השדה | תינואלניב | תזכרמ
 יוביר :רתיה ןיב תוללוכ תויוחתפתהה .הנורחאב

 תיתרפיס לע-תשרש ןנכותמ ,1992 תנש תארקל
 םוקלטה תשרל תורישי רשקתת ,הינמרג חרזממ

 םינותנ תורשקת תותשרו ,הינמרג-ברעמ לש

 .הינמרג יקלח ינש תא ורבחי ,תונמ-גותימב

 תא תולצנמ ,רתוי ךוראה חווטל תוינכות -

 יווקל רבעמ ביתנכ ,הינמרג לש המוקימ

 .הפוריא חרזמל ברעמ ןיב םיריהמ תרושקת

 ןיב היהי ,1993 תנשב יופצה ,ןושארה רשקה

 .ןילרב ךרד ,הבקסומו טרופקנרפ

 ,לש ךילהת הינמרג ברעמב לחוה רבכ ,ךכ ךרוצל

 םירשק 15 :תרושקתה יווק תלוביק תלדגה

 יווק 30,000-ב םילידגמה ,םייטפוא .םילבכב

 יטפוא-ביס רשק .תיוושכעה תלוביקה תא ןופלט

 ' דוחיאב רשאכ

 ,ידיקפת תדחואמה תרושקתה תאלממ ,הינמרג

 , הנקתוהש

 תא לידגהל יופצ ,'90 ףוסל ןנכותמה ,ףסונ
 םייתרפיס ןופלט יווק 30,000-ב תלוביקה
 : .םיפסונ
 הינמרג ברעמ ,םייטילופה םייונישהמ האצותכ
 תונבל ,הינמרג חרזמל עיייסל הנורחאל המיכסה
 היהי עויסה .תימואל תיתרפיס תרושקת תשר
 .הכרדההו הקזחהה ,הלעפהה ,ןונכתה ימוחתב
 תננכותמ ,הינמרג חרזמב לעפותש ,וז לע-תשר
 תרושקת תורש קינעת איה .1990/91 תנשל
 םירעל םילודג םיקחרמל תרושקתו תימוקמ
 ברעמ םע תפתושמ תשר רוציתו ,תולודגה
 .ןהיניב תומיאת בקע ,הארינה לככ ,הינמרג
 ,תיחרזמה הינמרג לש חותיפה תוינכות ,כ''הסב
 יפלא 7-ל ועיגי ,םיכמסומה םימרוגה תכרעה יפל
 עיגהל ידכ ,ךוראה חווטב םירלוד ינוילמ
 ברעמ לש הלאל םימוד הרידחלו םוכחיתל
 .הינמרג
 56  תרבח ,לעה-תשר תקסיעמ קלחכ
 םע הזוח לע המתח ,טרגטוטשמ 0
 14 תקפסאל ,ינמרג-חרזמה תרושקתה דרשמ
 םיווק 34,000 רובע ,5צ5ד5א 12 תויזכרמ
 רובע םילודג םיקחרמל תיתרפיס תזכרמו

 .םיווק 12,000 -

 תוינרצי ןהש ,ץא1 ,516א1א5 ,561 ומכ תורכח
 ,תיברעמה הינמרגב תוטלובה תרושקתה דויצ
 הינמרג חרזמ תא לולכל תוננכתמ ןהש ועידוה
 תרושקתה דויצ ןרצי רשאכ ,ןתוליעפ ךותב
 ,עידוה תמך תיחרזמה הינמרג לש ירקיעה

 תויתרפיסה ןופלטה תוזכרמ תא רצייל קיספיש : |
 יחרזמה שוגל תודעוימ ויהש ,8א68 0
 היגולונכטה תא תומאות ןניא רשא ,מ"'הירבו
 : .תיברעמה הינמרג לש

 דוחיא תוינמרגה יתש תוננכתמ ,תועדוהה יפל .

 ןושארה דעצהשכ ,תרושקתה ידרשמ ינש .

 הרטמה .05ד שאוסא תמקה אוה ,הז ןוויכב
 םיטרדנטס תעיבק איה ,דוגיאה לש תירקיעה
 תוכרעמה לכ דיתעב .םיפתושמ םיתורישו
 סיסב לע ויהי תוינמרגה יתשב תושדחה
 .םייפוריא-ןאפה םיטרדנטסה
 תליחתב ושחרתהש םיבושח םיעוריא ינש
 ,רבונאהב דיריהו גיצפיילב דיריה :הנשה
 .הפוריא חרזמב לחש ךפהמה תא םיפקשמ
 קחשמה םש ,הינמרג חרזמב תנכושה ,גיצפיילב
 תא ליכה דיריה .תישפוח תורחת היה םיקסעב
 :תויטסילטיפקה קווישה תוטיש יביכרמ לכ
 ,םינפי םיבשחמ לע תוססובמה תומוסריפ
 םייקסיע םיזוח ומתחנ.'וכו ,ואדיו דויצ תרכשה
 תא ליכהש םינותנ קנב הנושארל םקוהו ,םוקמב
 ,לובגה ידיצ ינשמ .תונושה תורבחה תומש
 : .תומש 74,000 ליכמה
 רבונאהב המייקתהש '90 טיבס' תכורעתב
 ,תומדוקה םינשל דוגינב ,תיברעמה הינמרגבש
 לבגומ היה הינמרג חרזמ יפתתשמ רפסמ ןהב
 .לבגומ יתלב היה רפסמה הנשה ,שיא 30-ל
 תכורעת ילזרבה ךסמ'מ מ"ק 120-כ קחרמב
 םוחתב םלועב הלודגל תבשחנה |,טיבס
 תקספה תובקעב תחתופ ,עדימהו תרושקתה
 לש ףקיהב םיקסע לאיצנטופ ,'הרקה המחלמה'
 רלוד ןולימ 320 תמועל רלוד ןוילימ 500-כ
 \ .דקתשא
 תחא תינמרג חרזמ הרבח קר יכ ןייוצי
 תא הניטקה איהו טיבסב הפתתשה ,'ןורטובור'
 ןיב.1988 תמועל 100%"ב הלש הגוצתה חטש

 חטשש ,הירגנוה הטלב ,הפוריא חרזמ תוצרא
 החטיש תמועל המכ יפ ןטק היה הלש הגוצתה
 ופתתשה הירגלובמ .איהשלכ תיברעמ הרבח לש
 ןחטש תא וניטקה ןה םג לבא ,תורכח שולש
 .1988 תמועל 60%-ב הכורעתב
 תוצרא לש תופתתשהה רסוחל תוביסה תחא
 עבטמ רסוחו םולשת יישקמ עבונ ,הפוריא חרזמ
 .רז

 הירגנוה
 ירגנוהה תרושקתה דרשמ ,הנשה תליחתב
 ,היצקינומוקלטה תרבח :םיפוג 3-ל לצפתה
 .רוביצל םירודישל הרבחו ראודה תרבח
 הניחבמ תויאמצע והש ,תורבחה תשולשל
 .חותיפו רקחמל ןוכמל ףתושמ ןוכמ שי ,תיפסכ
 תורבח םע תויופתוש תדדועמ הירגנוה תלשממ
 8116 'בח המקוה ,לוציפה ינפל רבכו ,תורז
 םע תופתוש הווהמה ,היצקינומוקלטל תירגנוהה
 אסוטוומאא 1₪1.0660% | תידנקה הרבחה
 קושל ןופלט תויזכרמ קפטל התרטמו ,הירטסואו
 .ירגנוהה
 תינכות הלו ,טספדובב תמקוממ היהת הרבחה
 רזגמל ,הנשל ןופלט יווק 400,000 תקפסאל
 היה ₪41.0-ל ,הכ דע) .יטרפהו יתלשממה
 .(ירגנוהה קדדז-ל תויזכרמ תקפסאל לופונומ

 (תד-.0 אא האצ -- 28]10010   'בח
 םע תופתוש םכסה המתח 50501

 הרבח תמקהל ,/1סמסדש תירגנוהה הרבחה
 :םשב תפתושמ
 וסמסדיסא -- 51.מו 60 אואזטאו6דזסא

 םיקנבל תכייש הרתיהו ,תופתושב 47% דצ לכל
 .םיירגנוהו םיינמרג
 12 ןופלט תוזכרמ רוצי לע תססבתמ תופתושה
 300,000 ,1992"ב וקפוסי ןתועצמאב 55 או
 .ןופלט יווק
 ףתתשהל תורשפא התיה 5₪17ל התע דע
 אאצוסאךוסא-ה לש | תויחרזא תוכרעמב
 .(ז1116) הרובעתה תרקב תייגולונכטבו
 היצזינרדומ יכילהת רידחהל הרכחה תונויסנ
 ואשנ אל ,1983-ב דוע תירגנוהה תרושקתה לש
 .6060%7-ה םרח בקע ,ירפ
 5150א0) תינארוק-םורד 'בח
 תירגנוהה הרבחה םע דחי (םום0ד סא 5
 רצייל תדמועש תפתושמ הרבח ומיקה ,סאוסא
 תויטמוטוא תויזכרמ ללוכ ,תרושקת דויצ
 ףתתשהל הרומא התיה תפתושמה הרבחה קמא
 40,000 תריציל ,הנשה ץרמ שדוחב זרכימב
 טא.תירגנוהה תרושקתה רובע שמא ןופלט יווק
 וק תא ביחרהל תננכתמ הרבחה ,זרכמב הכזת
 רובע םג ,םירחא תרושקת ירצומל הלש רוציה
 .ינלופה קושהו ירגנוה קושה
 ןילופ םע םירבד ןורכיז לע המתח הרבחה

 תויזכרמ תקפסאל ,רלוד ןוילמ 50 לש הקסעל <
 .םהיתושירדל םאתהב ,תירוביצ
 ,תיאקירמאה לטיגיד ,םיבשחמה םוחתב םג
 ,תירגנוההרבח םע תופתוש תמקה לע העידוה
 טישומישל הלש סקוורקימ יבשחמ רוכמיתש
 יתוריש שיגת ןכו ,םישיגר אל םימוחתב םייקסע
 .הכרדהו הרמוחה תקוזחת ,הנכותב הכימת
 24.5% תירגנוהה הרבחל ,תופתושה תרגסמב
 הל שי רשאכ ,העקשההמ 51% לטיגידלו
 םיקלחה תא םג ,רתוי רחואמ שוכרל היצפוא



 לטיגיד לש קכת-!ו יבשחמ ,השעמל.םירחאה

 .םינש הז הירגנוהב רבכ םיאצמנ ,ץאא םגו

 תומייק ,הירגנוהב לחהש 'הטרפה'ה ךילהתב
 טספדובב ;א  וידר תנחת תיינבל תוינכות

 לוקל הרושקה הנחתה .(1אסוס םתוססמ
 הירגנוהל תפתושמ היהת הפוריאב הקירמא
 .ב''הראו
 (ץראב 'ןופאלפ'ל המודה) 'יאתה וידרה' םוחתב
 הרבח י''ע תפתושמ הרבח תמקהל הזוח םתחנ
 תמקהל ,תאז .ירגנוהה ראודהו תיאקירמא
 ,תשרה .יאתה ןופלטל תימואל תשר תקזחאו
 איהו ,ץ"המ 4507ה םוחתב ,תיגולנא היהת
 .הפוריא חרזמב הגוסמ הנושארה
 ראודל תכייש תולעבהמ 51%  ,תופתושב
 העקשהה .תיאקירמאה הרבחל 49%"ו ירגנוהה
 ןושארה בלשה .רלוד ןוילימ 10 איה תינושארה
 תנש ףוסב םייונימ ףלא 50-כ ליכי ,תשרה לש
 דע םלשומ תויהל רומא טקייורפה רשאכ ,0
 ד .1991 תנש ףוס
 ,תמדקתמ הניא המצע :היגולונכטהש תורמל
 :הווהמ ,יאתה ןופלט-וידרב שומישה ,רתויב
 - םיקפסמ םניא-םויה דעש ,ןופלט ירשקב רופיש
 יווק .12-כ הירגנוהב םימייק ,םויכ .תושירדה תא
 שי ,האוושה ךרוצל ,לארשיב) שיא 100"ל ןופלט
 תוניתממה תושקבה .(שיא 160-ל םינופלט 33"כ
 ומכ ריעב .ךופלט יווק ףלא 500-ל 300 ןיב תוענ
 הנש 13 וליפא ןיתמהל ןתינ ,אמגודל ,טשפדוב
 .ןופלט תנקתהל דע
 הלק איה ,םוקל תדמועש תיאתה תשרה
 ,םיאת ןיב רשקתהל ולכוי םייונימהו ,הנקתהל
 - ,: .תירוביצה ןופלטה תשר ךרד
 איה ,המקוהש תיאקירמא תיברעמה הרבחה
 -ב| רושקש | ,ילגנא םויצרוסנוקל . הפתוש
 .,תספפסא4 6סאואושא164ד10ַא אטנראספא
 .:הידגנוה יתא;בלשל: הל" רשפאמש המ ,-'ץסא
 .תיתרפיט תיאת תרושקתל תיפוריא-ןאפ תשרב

 תא הדיצמ תקוושמ ,סנמיס תינמרגה הרבחה

 'תפ600א1ד , .תירגנוהה ..הנכותה . תליבח

. 

 הינמרג-ברעמ י"ע ןנכותמ 05אז חגו 5785085 יטפואה לבכה

 .תותוא יוהיז לע תססובמה

 ,טספדובב םתחנ הירגנוהו לארשי ןיב םג

 רקחמה םוחתב הלועפ ףותישל הזוח ,הנורחאב

 .'וכו הרקב תוכרעמ ,הנכות יאשונב חותיפהו

 ןוילימ עיקשי םידדצהמ דחא לכ ,ןושארה בלשב

 דרשמ הזוחה לע םתח לארשי םעטמ .רלוד

 םג ומקוי ףסונבש ,יופצ .רחסמהו היישעתה

 תורבחל תוילארשי תורבח ןיב תויופתוש >"

 וחתופש םייגולונכט םירצומב רחסמב ,תוירגנוה"

 .םקווישלו םישדח םירצומ רוצייל וא

 םוכיס

 ,6000א-הש היצזילרבילה ךילהתל תודוה
 ויהש תומדקתמ תויגולונכט 39 ,ליעפהל הלחה
 ולביק רבכ הפוריא תרזמב קווישל תורוסא
 תויזכרמ ,א.25 תונמ גותימ ןהיניב אוצי רושיא
 .םייטפוא םיביס 5.8.7 תותוא תטישב תויטמוטוא

 .םירזיילו
 הפוריא-חרזמ תונידמ םאש ,םירובס ,םיחמומ
 ןהילע ,ןהלש הלכלכה הופישב חילצהל תוצור

 תיתשתה םוחתב לכ םדוק לועפל ליחתהל .
 *: .תיתרושקתה"

 רצק ןמז ךות הלא תונידמ,חרכהה ללגבש ןכתי
 תמייקה וז ומכ הליעיו תמדקתמ תרושקתל ועיגי
 .ברעמה תוצראמ הברהב
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 הפוריא חרזמו עדי'מ תרועקת |
 היקבולסוכ'צ - היטרקומודל ךרדב

 תויטמרדה | תויטילופה : תומרופרה |רחאל
 הטקנ היקבולסוכ'צ תלשממ םג ,תונורחאה
 תרושקתה רופישל רשקהב יםיבושח םידעצב
 " = .טרפב רוביצל םירודישו ללכב
 הדבועל הבר | תועדומ | םיקבולסוכ'צל
 לש | דמעמ תלבקמ . היצקינומוקלטהש
 םה .תינרדומה הרבחב 'הרוטקורטסרפניא'
 התלכלכש הרבחב תויחל םייואר םהש םישיגרמ
 המודב היצקינומוקלטה רשאכ ,עדימ תססובמ
 ,'וכו הפועת תודש ,םישיבכ ,למשח ,םימל-
 : .תיתשתכ' בשחיהל. הכירצ
 תעפשהל ,היקבולסוכ'צ:יחרזא םיעדומ ,ןכדומכ +

 םיימואל-ןיב םירשק לע | היצקינומוקלטה
 יהוז .תיתרבחהו תילכלכה התובישחלו םיימינפו
 םג תבחרתמו תכלוה םתוליעפש ,ךכל הביסה"
 .תרושקתהו עדימה םוחתב
 .םישודיחו םינותנ רפסמ םיאבומ רמאמב
 םיעגמו םייוניש ,היקבולסוכ'צב םישחרתמה
 * .עדימה/תרושקתה םוחתב
 ויה היקבולסוכ'צ-לארשי "ירשקש תורמל
 ןתינ :םימייק הבריק יגמיס ,בֶר ןמז םיקתונמ
 הירלג " דיזלע. רטסופ: "המגודל ".?תוארל
 ףותישו ילארשיה למסה תא הארמה תויוגמואל
 + 5 .היכ'צ םע הלועפ

 תרושקתב בצלה תנומה
 לש םיאלפנהו םיקיתעה תורכיכהו תובוחרה ןיב
 - ,הקיתע .תרושקת תשָר  םג.- תאצמנ : ,גארפ
 * .ץראלו ריעל היפויב הוותשמ הניא טלחהבש
 ,1940 תונשב הבורב המקוהש .ןופלטה תשר
 לש תוחתפתהה ' בצק: תא:.טאהל הלולע
 הלכלכב בלתשהל הצור איה םא ,היקבולסוכ'צ
 .תילכלכ הניחבמ המצעמל ךופהלו ,תיאפוריאה
 תֶאמה.ףוסל עָנגהְל דו ניצָראה ןונכיתֶל םאתהב
 ךרוצ שי ,םינופלט לש הרידח 70% םע תיחכונה
 יפלא תורשע לש לדוג רדסב ,תויקנע תועקשהב
 ןופלט יווק 14-כ םימייק םויה .םיראלוד ינוילימ
 ןופלט יווק ןוילימ 2.27ו שיא 100 לכל
 , םיניתממה רות ;שיא ןוילימ 15,5 לש היסולכואל
 אוה תושקבב לודיגהו שיא ףלא 400-ל עיגמ
 ןמז גארפב תומייוסמ תונוכשב ;הנשל. 20%"כ
 וליפאו םינש 10-ל עיגמ ןופלט תנקתהל הנתמהה
 ,יקץ א גאוופש' תרבח לש יוזיחל םאתהב .רתוי
 .ןוילימ 3.2-ל ןופלט יווק רפסמ ועיגי 1995-ב
 ובורב ססובמ ,ןשוימ דויצה תיגולונכט הניחבמ
 08₪055-) רבסורקו ינכימ-ורטקלא דויצ לע

 םאתהב .הרקי הקוזחתבו הכומנ תוכיאב ,(88 -

 החתפתה אל םינופלטה תרבחש הארנ םיחווידל

 םירגנוהה תלוכיב ןיאש ןוויכ .הנש 40 הז

 םהילע היהי ,דויצה לכ תא דימ ףילווהל

 ,תומייקה תונשוימה תויגולונכטב שמתשהל

 .השדה תשר חתפל ליבקמבו

 תוללוכ ,תרושקתה תשר תותיפל תוינכותה

 תרושקת לש רשפאה לככ. הריהמ הסנכה

 (6811.01.48) תיאת םינופלט תשר ,תיתרפיס "

 .תוירוביצ םינותנ תרושקת תותשרו

 ינוי שדוחב תיחכונה הלשממה תריחבל דע

 לכב .תוטרופמ תוינכות ואצוה םרט ,הנשה

 המכב תוחתפתהה תא םיאור םיכ'צה ,הרקימ

 * םיטנטפ לע תססובמה תימוקמ תרצות :םירושימ

 תורבח תמקה וא (1105א0₪5) *םיאבוימ

 .ץוח ימרוג םע תופתושמ

 תמרש תורמל ,ינוציח ןוה תרידחל רשאב
 םה ,הכומנ םיכ'צה לש םיינוציחה םהיתובוח
 בוחה תא לידגהלו ךישמהל םיניינועמ םניא "

 וניתמה םיילאיצנטופ םיעיקשמ .םהלש ימואלה
 .תוריחבה .תואצותל דע תויורשפאה תקידבל '

 - ויציא 1..ב:תונוש תוצראמ .םוחלשמ . ,םייחגיב

 םוגודופוו דסום6ססא. מן אדואאדו6
 רקבל וגמזוה וכו 6087. 0.8. שזז וא
 .ץילמהלו
 תורבחה לע רבכ העידוה היקבולסוכ'צ תלשממ
 ₪.5.-ו היפלדליפמ 8614 אדו .4זאדו6 :ורחבינש
 תקוזחתו היינבל ,ודרולוקמ ו/טפד מא 16.
 תשר ,םינופלט רובע יצרא ףקיהב לע-תשר
 .יצרא ףקיהב םינותנ תרבעהו תיאת ןופלט
 תידעלב תוכז הלשממה םהל הקינעה ןכ-ומכ
 יקבולסוכ'צה תרושקתה דרשמ םע דחי ,להנל
 יבתכמ םג ומתחנ .יגולנאה ןופלטה תשר תא
 .תונמ גותימ תשרל סחיב הנווכ
 תויאקירמאה תורבחה יתש לש .ןתחלצה
 וא תויאפוריא תוצראל קר אלש ,החיכומ
 חרזמ תוצראל רודחל יוכיס שי תויתאיסא
 .הפוריא

 ,היקבולסוכ'צב תרושקתה תיתשת חותיפ ןמז
 םיינש ןיב תכרעומ העקשההו םינש 10-ב ךרעומ
 וכזש תורבחה .רלוד ןוילימ יפלא השולש דע
 םגו ימלועה קנבב םיפסכה תא סייגל תווקמ
 .  .ןהיתונידמב
 םייעקרק ורקימ-ילג לולכל הרומא- לעה-תשר
 קר היהת חותיפה הליחתב ךא ,םייטפוא םיביסו
 .ןופלטה תויזכרמ לש הבחרה
 רשאכ יתרפס אוה היכ'צב דויצהמ 4% קר םויכ
 ןונכיתה .(יתרפיס אוה דויצהמ 40%-כ ץראב)

 .(2000 תנש) האמה ףוס דע 40%-ל עיגהל אוה "
 הנשיה תשרה ,יקסיעה רזגימה תא חתפל ידכ
 .חתפתת תדרפנ תיתרפיס לע-תשרו ראשית
 יתוריש תתל ומיכסה תויאקירמאה תורבחה יתש
 - ונרבו הבלסיטרב ,גארפב םיקסעל םינותנ
 ןתמ .היקבולסוכ'צ לש ,תולודגה םירעה תשולש
 לוטיבמ האצותכ ירשפאל ךפה ,הלאכ םיתוריש
 תוצראל םינותנ תרבעהל דויצ אוביל םרחה
 םינותנה יתוריש 6060א1 י''ע ,הפוריא חרזמ
 היכ'צ תלשממ לש תפתושמ הרבח י''ע ונתני
 תויאקירמאה תורכחה יתשו 51% התולעבבש
 תיאקירמאה העקשהה :49% םתולעבבש
 . .רלוד ןוילימ 45-כב תכרעומ
 :יאתה ןופלטה תשר רובע השענ המוד רדסה
 חו. אדו /אדו6-וטסוו.סא.וי | תורבחה
 ןופלט תשר תיינבב רלוד ןוילימ 60 ועיקשי
 רשאכ ,ץרה-הגמ 450 לש םוחתב תיגולנא תיאת
 תואצוהו תורוכשמ םלשת היקבולסוכ'צ תלשממ
 לחת וז תינכות םג .ימוקמ עבטמב ,תורחא
 1993 תונש םינשבו ,תולודגה םירעה תשולשב
 .הנידמה יקלח ראשל בחרות 1995-ו
 או112900 םירדתה םוחת תא החיטבה הלשממה
 ,םינש 5-כ ךותב תיאתה ןופלטה תשר רובע
 תשרה תקוזחת תלעפהב וכזש תורבחה ינשל
 -ללכה תשרל תמאות היהתש ידכ ,תאז
 ינשל ןתינש לופונומה .יאת ןופלטל תיאפוריא
 ףוסבש תויפיצ ןנשיו ,יצחו הנשל אוה תורבחה
 יופצ .תופסוָנ הנש 20-ל קנעוי ןויכיזה הנשה
 -דבוכמ חתנ ולבקי תויאפוריא תורבח םגש
 ,ללכב הפוריא חרזמ תוצראב תועקשהב
 דרשמ |,המגודל .טרפב | היקבולסוכ'צבו

 דרשמ םע דחי ,םיקה ידנלוהה תרושקתה
 תפתושמ הרבח | ,יקבולסוכ'צה תרושקתה
 .גארפב תמקוממה 1₪1.60%15701. תארקנה

 םיטקייורפ לוָהינ ,ץועי יתוריש קפסת הרבחה
 ברעמב תיתרושקתה תיתשתה רובע חותיפו
 רבמטפסב התלועפ תא ליחתהל הרומאו ,היכ'צ
 .הנשה
 תלשממש ךכ לע םידיעמה םינמיס םימייק
 תא המצעל רומשת ,תוינידמכ היקבולסוכ'צ
 םיתורישה לכו) ןופלטה יתוריש לע לופונומה
 , .(םיילוקה
 הזוח לע המתח ,תינמרגה סנמיס תרבח םג
 תיקבולסוכ'צ תיתלשממה הרבחה םע ינושאר
 תויזכרמ רוכע דויצ רצייל ידכ 75574 !1(זא
 תיתשת תיינבל עייסלו תוירוביצה ןופלטה
 .השדח תרושקת
 היקבולסוכ'צ | הפרטצה | ןכ"ומכ
 .הילגנאב םקוממה - סקינוי ישמתשמ

 ןוגריאל

 ירודיו תיניוול ררושקת
 רוביצל היזיוולט

 םויכ םירדשמ הקיבולסוכ'צב היזיוולטה יצורע
 :רוביצל
 .ץראה יקלח ינשל ףתושמ - 1 ץורע 9
 רשאכ ,דרפנב היכ'צ רובע דעוימה - 2 ץורע <
 הברטסואו ונרב גארפכ םימקוממ םינפלואה
 םינפלואה רשאכ ,דרפנב היקבולס רובעו
 יכ'צה קלחה .ה'צישואקו הבלסיטרבב םימקוממ
 קלחהו םישנא ןוילימ 10-כל תוריש ןתונ
 .םישנא ןוילימ 5-כל תוריש ןתונ יקבולסה
 ךש-5 .('אא :ומכ ןיוול ירודישל 3 - ץורע 9
 ואו ה 1.5 57 ,ועס ו.כ אטד ,(תפרצ)
 .םניחו םוגרית אלל םה םירודישה .(תיסור)
 ,היזיוולט יטלקמ ןוילימ 6-כ וז הנידמב םימייק
 .םיירוביצ 50% םהמ
 היקבולסוכ'צ םג ,תונכשה תוצראה ומכ
 םייברעמ | םינוגריאל ףרטצהל | תניינועמ
 הומ הרבח היקבולסוכ'צ .תיניוול תרושקתל
 תימי תיניוול תרושקתל ל''ניבה ןוגריאב הנש
 םג בורקב ףרטצהל תניינועמו ואאו// פד
 .1: וו 5ך7ו ואדט1.5 תורבחל
 םע םיעגמ םיעצבתמש םיארמה םיחוויד םנשי
 תרושקתל 60187 תיאקירמאה הרבחה
 .תיניוול עקרק תנחת תנקתהל ,תיניוול

 טוכיסל

 חרזמ תוצרא ןיב םייקסיעה תולובגהש ידכ
 תרושקתב ךרוצ שי ,ומלעיי הפוריא ברעמו
 .תיצרא-ץוח םגו תיצרא םינפ םג ,תמדקתמ
 תא תחתופ איהו ,ךכל תעדומ היקבולסוכ'צ
 .ל"וחמ םיקסעו ןוה תרידחל הירעש
 תנשוימ הקיקח :ומלענ אל ןיידע םילושכימה
 םיבשחמב עדי תכחרה ,ףקותב ןיידע תאצמנש
 קלח קר הלא - 'וכו םיריחמ תדרוה ,םשומישו
 ,תווקיתו תויפיצ תומייק ,תאז םע .םיישקהמ
 .תובוט תולחתה דצב
 םלועה תמחלמ ינפל התיהש ,היקבולסוכ'צ
 איה ,דואמ תחתופמ תיתיישעת ץרא היינשה
 .לודג לאיצנטופ תלעב



 הפוריא חרזמו עד'מ ,תרושקח
 מ"הירב - היטרקומדלךרדב

 : תוינידמ תובקעב
 ('תוחיתפ?) 'טסונסלג'ה
 . היינב) 'הקיָיורטסרפיהו
 < גיהנמ התוא ('תשדוחמ
 ךבו'צברוג לאכלמ מהירב
 מ"הרבב הלכלכה תרבוע
 תורחת תרדחה לש ךילהת
 סיסבה תא :ישפוח קושו
 הרבחה לש היצזינרדומל
 תרושקתה הווהמ - הלוכ
 7 למה
 שדחה בצמהש תורמל
 יקסיע לאיצנטופ הווהמ
 תומייק ,םירז םיעיקשמל
 .ןיעל תוארינ יתלב תונכס
 צרא לכלש הדבועה רואל
 תמייק הפוריא חרזמב \ראו
 בושח ,תיפיצפס תואיצמ
 תויוחתפתהה רחא בוקעל
 .סלש שוגכ אלו דרפינב

 היזיולטהו הקיורטסרע

 עויהירבב
 ןוילימ 287-ה הנומה מ"הרב תייסולכואב
 היזיולט יטלקמ ןוילימ 90 םימייק ,םיבשוח
 טרדנטסב םילעופ הלא .(32%-כ לש הרידח)
 ועציב םתמועל ואדיוה יטלקמ ,5064א1 (צ)
 תרידח רשאכ ,דחא זוחא לש הריעז קוש תרידח
 ,לארשיב) .תיספא איה םילבכב היזיוולטה
 יטלקמ 650,000-כ םימייק ,האוושה ךרוצל
 .53%7כ איה ואדיו יטלקמ תרידחו ,היזיולט
 היזיולטה תרידחש יופצ תיחכונה הנשה ףוסב '

 הייופצ 1995 דע רשאכ ,2% היהת םילבכב
 .7"60%כ לש הרידח
 אוה מ''הרבב וידרהו היזיולטה לע חקפמה ףוגה
 עצבתמ רוביצל רודישה רשאכ ,יתלשממ

 םיצורע 2 הבו תחא תיתלשממ תשר תועצמאב >>

 .דבלב
 * ,תיטייבוסה היזיולטה לע םורבועה םייונישה *

 תיטילופה הריוואב םייונישה תא םיפקשמ
 ,'וידרלטסוג'-ה .התוללכב מ''הירב לש תינידמהו
 תיקסיע עורז םיקה ,רוביצל םירודישל ףוגה
 תוינכות לע עידוהו 50שדימ1.םא8פ0 ₪7 תארקנה
 .:תוללוכה תומישרמ חותיפ
 ףקיהב ,םישדח היזיולט יצורע השולש תמקה <
 ןושארה .םימייקה םיינשל ףסונב ימואל
 תוינכות 1992-ב רדשל ליחתי םהיניבש
 רדשל ליחתי ,ינשה ץורעה ,תויעדמו תויכוניח
 בי'הרא לש 6אא ץורעל המוד היהיו 1995-ב
 ץורעה רובע .ןועשל ביבס ,תושדח רדשיו
 .ןכותו ךיראת עבקנ םרט ,ישילשה

 לש הנושארה הצובקה לש 1991-ב רוגיש =
 רודישל ןיוול 85 גוסמ תרושקת יניוול הרשע
 תורמל ,תאז .681.ואסא1 םשב םיעודיה ,רישי
 רפסמ לש אלמ טעמכ יוסיכ םייק םויה רבכש
 תכרעמ לכ ,1995 תנשכ .םיניוול תוחפשמ
 םיימואלה םיצורעה ירודיש תא חיטבת 085-ה
 .תוירוזא תוינכותו םיתוריש םגו
 .םירז תרושקת יניוולמ תיתיב הרישי הטילק 5
 דע תימוקמה היזיולטה תונחת רפסמ תלדגה =
 .2007ל
 ,הבקסומב םילבכב היזיולט תשר תיינב 6
 תאזה תשרה .1992 אוה הלש דעיה ךיראתש
 ויהי םבורש :,היזיולט יצורע 20 תלעב היהת
 1 .םיאפוריא חרזמו םיטייבוס
 דיקפת וקחשי הקיטילופו תויחוויר ,תורחת
 ,םייתניב : .הלא תוינכות תחלצהב עירכמ
 .תויפיצה יפל אל רבכ ןה תולחתהה
 םקוהש ,50ד|₪אקסאד-ה ךרעש בישקת
 -כ לש" ףקיהב םיחוור לע רבדמ ,1989"ב
 תואיצמה ךא ,הנושארה הנשב רלוד 0
 תוקפהלו קווישל הרושק איהו תרחא איה
 יתועמשמ ביכרמ הווהת תמוסרפה .תופתושמ
 הדבועב יד אל .קוש תלכלכ תסנכה רחאל קר
 היהתש ידכ עואואטעמפז םע הזוח םתחנש
 .תיאדכ
 סאא"ו ,וידרלטסוג ןיב םכסה םתחנ =
 םינפה דרשמ .מ"הירבב רדשל תיאקירמאה
 לכ תורמל .םייונמה ןיב םינמנ םירחא םימרוגו
 תלבגומ תראשנ םיפוצה לש הריחכה תלוכי הלא
 ץורע תמגודכ ,תיאמצע תותשר ומוקיש דע
 .דרגניגל רובע ןנכותמה ,אוא ג היזיולטה
 .<יהיבדדו תכלוה היזיולטה תוחתפתה לכי רומאכ

 .תיטייבוסה הרכחה קמועב םייונישה םע "

 תיניוול תרושקתו הקיורטסרפנ

 תרושקתל םיבושח םינוגרא ינש םימייק םלועב
 ימואל-ןיב ןוגרא אוהש - 1אד81541  תיניוול
 אוהש 1אד6₪5דאוא-ו ,םירבח 119 ובו
 ,הירגנוה ,הירגלוב :םירבח ובו ירוזא ןוגריא
 ,(רבעשל) תיחרומה הינמרג ,ןילופ ,הינמור
 יוכו מ"הירב ןמית ,םאנטייו ,ןטסינגפא ,הבוק
 .(תוצרא 21)
 וללה םינוגריאה ינש תא דחאל .תונווכ ןנשי.
 ' םורטקפסב רתוי ליעי שומיש רשפאל הרטמב
 תרושקת לש ילבולג רשק תריצי ,םירדתה
 םיטייבוסל רתוי החונ השיג ןתמ ,תיניוול
 שומישו םיימואל-ןיב היצקינומוקלט ירגאמל
 "יניוול .לוללמכש םיחוורימב רתוי בוט
 .תרושקתה
 ,לעופל ואצי ןכא תוינכותה םאש ,ןה תויפיצה
 בוטה םנוצר תורמל .הנשה דוע שחרתי דוחיאה
 :םיביטקייבוא םיישק םימייק ,םידדצה ינש לש
 תוכייח קינטופסרטניאל תוכיישה תוצראה
 תונבשחתהה רשאכ ,טאסלטניאב תורבח תויהל
 טסוגוא שדוחב רבכ .השק עבטמב תויהל הכירצ
 יטייבסה תרושקתה רש רשיא ..הנשה
 ימד) ,טאסלטניאל מ"הרב לש התופרטצה
 .(רלוד 750,000 לע .דמוע תורבחה

 הנשה יאמ שדוחב טאסלטניאל הפרטצה הינמור ->
 .םדקהב ופרטצי הירגנוהו ןילופו

 תותיפל ריהמ ןורתיפ הווהמ תיניוולה תרושקתה |
 7 .םיחתופמ אלה םירוזאב תיתרושקת
 "וא םיימואל-ןיב םירשק רוציל םילוכי םיגיוולה
 ריע ןיב תרושקתה תא תרכינ הדימב רפשל
 .תיעקרקה תרושקתהמ רתוי החונ הרוצב ,ריעל
 "" רובע תויטרפ תותשל תיינב םירשפאמ םיניוולה

 תולגוסמ ויה אל תרחאש ,תומייוסמ תוישעת
 .תרושקת עצבל
 ,הלאה תוירוזאהו תוימואל-ןיכה תוכרעמה
 םיילכלכו | םייגולונכט םיבאשמ | תווהמ
 תרושקתמ תונהינה ,תונוש תוצראל תופתושמה
 .תרחא ךרדב ןהיתוצראל תרשפאתמ התיה אלש
 היזיולט יתוריש קינעמ טאסלטניאה ,םויה
 תוכרעמ 15 תרזעב ינייקוא-סנרט ןופלטו
 לש ינש ןיוול ןנכותמ הנשה ףוסב .תיניוול
 סונייקואל רבעמ רגושיש ו! טאסלטניא
 טונייקואל רבעמ ףסוותי דחא ןיוול .יטנלטאה
 .ידוהה סונייקואל רבעמ ףסונ ןיוולו טקשה
 זיזהל ךירצ טאסלטניא ,הלא תוינכות עצבל ידכ
 תבסה תא עצבל ידכ .םינשי םיניוול רפסמ
 מישמתשמ ,שדח ןיוולל ןשי ןיוולמ הרובעתה

 ת455-וא-711:) "הלילב | רבעמ' | תטישב
 שדחה ןיוולה תבצה התועמשמש ,(אוסוגד
 רפסמל ןשיה ןיוולה אצמנ הב הדוקנב ללחב
 ןיוולה תזזה ,ןכמ רחאלו ,הרבעה עוציבל ,תועש
 .רחא לולסמל ןשיה
 טאסלטניא ,םינוגריאה ינש הנשה תליחתב רבכ
 ,ןיוול ךרד רודיש ןמז ומרח ,קינטופסרטניאו
 אשונב ,הווקסומכ םייקתהש סנכה רוקיסל
 היזיולטה ירודישל .תימלועה הביבסה תוכיא
 םאתהב .םייחעש ובצקוה ,ןיוולה ךרד וידרהו
 םירודישל םיפוצהו םיניזאמה רפסמ ,םינדמאל
 תוצראה 118 תא ללוכ) ןוילימ 200*ל עיגה הלא
 תורכח תוצרא 21-ו טאסלטניאב תורכחה
 .םניח ויה םירודישה ,קינטופסרטניאב
 לע המתח ;,1%% תיטייבוסה תועידיה תונכוס

 טינותנ תשר רובע ,(<()א 11:1. 45(: 'בח םע.הזוח ,

 תולעבב ןושארה הזוחה והז .ןיוול תססובמ
 .רשיא יטייבוסה תרושקתה דרשמש ,תיטרפ
 דאמ םינטק הטילק תונטנאב שמתשת תשרה
 תינוויכ-וד תרושקתל תודעוימ הנייהתש שד
 היהי רשקה .הילימיסקאפו רוביד ,םינותנ רובע
 :םירוזאל יוסיכ לעב טאסלטניא תועצמאב
 םורד ,היסא ,הפוריא ,ב"הרא ןופצ ,מ"הירב
 תננכותמ תורישה תליחת .הקירפאו ב"הרא
 .תיחכונה הנשה ףוסל
 רובע רסמימ תונחת יתש קפסת לאטנוק תרבח
 48 רובע ,ינוויכ-וד שומישל (ט?-11אא) רודיש
 תנטנא ןקתות ,ןכ-ומכ .תונכוסה לש םידרשמה
 לש ינוויכ-דח רודיש רוכע תיעקרק רסמימ
 תוגטק תונטנא 30-40 דוע ונקתויו ,םינותנ
 תושעל הננכית /\1ז8ד 'בח .םיקחרמב תורזופמ
 רוביד תרבעהל קינטופסרטניא ןיוולב שומיש
 דרשמ דגנתה הזה ןונכיתל ,מ''הירבו ב''הרא ןיב
 ,תרחא הסריג עיצהו ,ב"הרא לש ץוחה
 רובע קינטופסרטניא לש שומישה תא רשפאתש
 .תוירוביצ תותשרל םירושק םניאש םיתוריש
 תותיפל ןהלשמ תוינכות תויטלבה תוצראל
 ,תימואל-ןיכהו תיצרא-םינפה היצקינומוקלטה
 ,היבטאל ,הינוטסא :תויטלבה תוצראה תשולש
 :תונווגמ תוינכות םמצעל וגיצה ,הינאוטילו
 וידרו תיטלב-ןאפ תונמ גותימ תשר תיינב <
 : .יגולנא ירלולס
 םיימי-תתה םילככה ינש לש שדחמ החיתפ <
 היינשה םלועה תמחלמ ינפל דוע ונקתוהש
 םע תויטלבה תוצראה תא םירשקמהו
 .היבנידנקס

 ימואל"ןיבה ןוגראהמ רושיא תשקב *
 םייאמצע םידוק לבקל וזש היצקינומוקלטל
 השולש תוניינועמ ,ןכזומכ .ימואל-ןיב גויחל-*

 יאתה ןופלט תשר תא תונבל הלאה תוצראה
 תקינכטב ₪8.א1.7.5 ארקנה ,יגולנא יטלב-ןאפה
 .יבנידנקס ,ץרה הגמ 450 ,אאוד



 תרוועקהת ,הקיורטסרפ
 םינותנ תרבעהו םינותנ
 "פפו םיינורטקלא
 אוה 'טרופלט הבקסומ וקסיצנרפ ןאסי -- 5..אז.ד
 : תרושקת ןיוול תועצמאב ינורטקלא.רֶאְד תוריש
 עצבל ןתינ רשקה תא .מ''תירבו בי'הרא ןיב:
 , :םיבלש רפסמב
 רפסמ םיגייחמ ,בשחמב רסמה תא םידילקמ
 םע רשק רצונ יטמוטוא ןפואב ,ימוקמ ןופלט
 רשקה .תרושקת תשר ךרד 5אוד לש בשחמ
 דנלייא-ןוטייטס ךרד. ןיוול תועצמאב רבוע
 .קרוידוינב עקרק תנחת ליעפמש ,טרופלט
 די לע 858 1.485 עקרק תנחתל רבעומ רסמה
 ..ןעמנל םשמו ,הבקסומ

 ןיב דבלב םיווק 35 לע ססובמ היהש ,רשקה
 500-מ רתויל תוריש ןתנשו ,מ''הירבו ב''הרא
 ,1983-ב תוצראה יתש לש םיבשות ןוילימ
 תיטרפ הרישי תיניוול תרושקתל םויכ ,חתפתה
 -ל תוריש הקינעמה ,דמו.םקסמד 5111 ךרד
 .הדנקבו תוצראה יתשב םישמתשמ 0
 דפ | אמש | צסמא.םגפסס | 60?םא
 ןיב תרושקתה תא תנמממה ?סטאפגדוסא
 מ"הרבב םיידוסי-לעהו םיידוסיה רפסה-יתב
 -מ םיתוריש לבקל איה ףא הרבע ,ב"הראו
 ,סקלטה תועצמאב תרושקתל הפולחכ ,5"אודי
 "לוז (ם.א/411) ינורטקלאה ראדה .רתוי הרקיה
 .רתוי ריהמו סקלטמ רתוי
 ינורטקלאה ראדה םוחתב לופונומ ןיא 5=אוד-ל
 5קחואד !אדממאהדוסאט תרבח .הווקסומל
 תויטייבוס תורבח יתש םע םימכסה לע המתח
 ,םיינורטקלא םיתוריש ןתמל תופתוש תמקהל
 ןנכותמ תורישה .ינורטקלא ראד םיללוכה

 .הנשה ףוסב ליחתה
 רשק אוה מ"'הרבו בי'הרא ןיב םייקש רחא רשק
 הרבחה ידיזלע םקוהש ןאידיו-תודיעו לש
 .אוס] תיאקירמאה
 (תז.ם0780₪16 - םיינורטקלא םינותנ תרבעה
 ףא החתפתה סגד ואזמה6814א0מ) םסו
 וסיסבש 5סואסד ארקנה ינויסינ רשק .איה
 תוינאה רחא בקעמ רשפאמ ,דרגנינלב
 .םיימואל ןיב םירשק רשפאמ ןכו ,םילמנהו
 ימוחתב םס1-ב שומיש תורטמל תפסונ תופתוש
 ןיב המקוה ,תיחרזאה תונכרצהו הרובחתה
 תרבחו םייעדמל | תיטייבוסה . הימדקאה
 .הילטיאמ דס 5
 ןיב תרושקת תשרודה ,םינותנה תרבעה
 תרידח ללגב רקיעב ,לודגל הייופצ ,םיבשחמ
 האצותכ ,םיישיא םיבשחמ | 330,000-כ
 אוסח[ן.סד 101:ןוגכ תורבח ןיב תויופתושמ
 סנמיס ןיב וא ן.םאואס חוג ם 6ודצ 60%611דר
 .סמוד הדו
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 ילגב הקייורטסרבכ
 (וידר).ריווא

 הלש וידרה ירודישש תוצראה תחא איה מ''הרב
 77-ב תרדשמ איה .םלועב רתויב םיצופנה םה
 םיתוריש לש בר רפסמ םע ,תונוש תופש
 םע רשק רוציל ידכ ,םיימואל םייאמצע םיינוציח
 .מ''הרבל ץוחמ םירזופמה היבשות
 איה ,תופש 66-ב תרדשמה ,הווקסומ וידר תנחת
 תימואל-ןיבה רודישה תנחת ,קפס לכ אלל
 ןיב םג איהו מ"הרב לש רתויב הלודגה
 תורמל .(ס061:. 1929) םלועב רתויב תוקיתווה
 הווקסומ וידר תנחת ,תיגולונכט תניחבמ ,תאז
 םע דתי ,תומוק 10 ןב ןיינבב תמקוממה
 תמועל תחתופמ תוחפה איה ,005ד 1584 סוס
 .תורחא וידר תונחת
 וידרה תנחת המקוה 1990 לירפא שדוחב
 תארקינה מ"הרבב הנושארה תיקסיעה
 ןיב תופתוש איהש םטחסקמ 7.05 0560
 םטסקמ 71056 84866 תיתפרצה הרבחה
 רובע קר םויכ תרדשמ הנחתה .וידרלטסוגו
 הטילק תורשפא היהת דיתעב ךא ,הווקסומ
 .םיפסונ םירוזאכ

 ןונלטב הקייורטסרצב

 יתורישו תיתשת  חותיפל יללכה ןדמאה
 . תוכייש ויהש תוצראה יבגל ,םישדח תרושקת
 ,(ססאואוונאופד .8.06) 60א1560%-ל םעפ
 לש רלוד דראילימ 100-מ רתויב רבודמש הארמ
 רובע רלוד ידהאילימ 96-ל 48 ןיב.ןהמ ,תוריכמ

 ,ימי'הרב -
 מ"הרבש הדבועהמ תעבונ תאז הלודג העקשה
 תלעב הנידמל ,םיכמסומ םימרוג ידי לע תבשחנ
 היצקינומוקלט תיתשת חותיפב רכינ רוגיפ
 2 .טרפב ןופלטו ללכב
 ,תיטייבוסה היצרטסינימדאה יחווידל םאתהב
 איה ךכבו ,ןופלט יווק ןוילימ 27 מ"הרבב םימייק
 ירחא - םלועב ישילשה םוקמה תא תספות
 איה ןופלטה תרידח ,תאז תורמל .ןפיו ב''הרא
 תופיפצהו שיא 100-ל םינופלט 11.3-כ קר
 הווקסומב רקיעב ,ברעמב איה הלודג רתויה
 *  .דרגנינלבו
 רשקה קפס אלל היהי ,חתפמה יטקייורפמ דחא
 יספ ךרואל מ"ק 8000 לש יטייבוס-סנרטה
 םיביס ססובמה | ,ןאירביס-סנרט תבכרה
 ןוילימ 500-ב תכרעומ וב העקשההש ,םייטפוא
 .רלוד
 :תורטמ שולש לבכל
 ;הפוריאו ןפי ןיב רשק <
 ;םינפ תרושקתל הרדיש טוח <
 ו .םוריח תעשל רשק =
 ויהש תוצראה םע םיימואל-ןיבה םירשקה ,םויה
 2400-ב רתויה לכל םה ,השרו תנמאל תוכייש
 ינוילימ 565 רשפאי ,יטפואה לבכה * .דואב
 רופיש קר אל םיטייבוסל איביש המ" ,ש"ילס

 עבטמב תוסנכה םג אלא ,תרושקתה תיתשתב
 .וכרד תימואל-ןיבה העונתהמ האצותכ ,השק
 לבכה לש ךשמה ירשק םג ,םויה םיננכותמ
 זכרמו היבנידנקס ,ןוכיתה"םיל ,יטייבוס-סנרטה
 הרומא התיהש ,5. ₪51  תרבח .הפוריא
 יטפואה לככה תיינבל םויצרוסנוקה תא ליבוהל
 ינוילימ 565 לש תויוריהמב תרבעהל ןנכותמה
 רחסמה דרשמ רושיא תא הלביק אל ,ש"לס
 .תוינוחטב תוביס ללגב ,ךכל
 תרבעה לע חקפמה ףוגה ,6060א0ה םג
 טילחהל ךירצ היהש ,יחרזמה שוגל תויגולונכט
 תויגולונכט ריבעהל דגנתה ,הנשה הז אשונב
 .מ"הרבל רתויו שיילס ינוילימ 140 לש תרוסמת
 ,טרופקנרפ-הווקסומ יטפוא-לבכ םג ןנכותמ
 םילוציפ םע ,6:א'ו% 1.6: 511806%₪ הונכמה
 םימכסה םימייק .הפוריא חרזמ תוצרא רפסמל
 :ןוגכ ,תרושקתה םוחתב תויופתושל םיבר
 םיצורה או: האפאהצ ג 24 8צ \7ו .לטקלא
 9צ811:א1 תויזכרמ אוביל תפתושמ הרבח םיקהל
 רבכ ,ןופלט יווק ינוילימ 1.5 רציל תולגוסמה ו2
 -ה תולבגימ ללגב ,תאז םע .1995 תנשב
 תומיאתמ ויהי אל הלא תויזכרמ ,6060א]
 .תותואל ףתושמ ץורעלו ו8סא תויגולונכטל
 לטקלא ןיב המקוה ןופלטלבנל תפתושמ הרבח
 תוכרעמ רצייל הרטמב תאז מ"'הירבו ןיבו לב
 * תויטמוטוא תויזכרמו תוגתוממ תויתרפיס
 דע י\וגא תויזכרמ 100,000) תויתרפיס תויטרפ
 .(1995 תנשל
 תמקה טקייורפב הלועפ תפתשמ אסא! 'בח
 דע ,ןונכיתה יפל ,הווקסומב דיינ ןופלט וידר
 .םיווק 10,000-ל עיגהל םירומא ויה 1990 עצמא
 ןופלט ירשקל קר דעוימ היהי רשקה הליחתב
 הגרדהב לבא ,ץוח תורבח ישנא ןיב םינותנו
 ירישכמ תורטמל רתוי בחר להקל בחרתי רשקה
 .'תירותיא'
 תיניארקוא הרבח םע תופתוש המיקה סנמיס 'בח
 תנשב ליחתי רוציה .תויתרפס תויזכרמ רוצייל
 ןופלט יווק ןוילימ היהת תלוביקהו 1
 .םייתנש

 םוכיט
 תרזמ תוצראב םייקה תרושקתה דויצ בור
 םלועה תמחלמ ינפל דוע ןקתוה ,הפוריא
 .היינשה
 ,תינרדומ תרושקת חתפל ףוחדה ךרוצה ללגב
 ,תונבל שי ,םיחונ םיריחמבו הנימז ,הריהמ
 דויצ םעו תינרדומ תיתשת ,הלחתהמ טעמכ
 יבלש לע גלדל ךכבו ,תויתרפיס תוקינכטו
 יאנתב ,תאז .תובר תונידמ תורבוע םתוא םייניב
 תא ורשפאי 00060%-ה לש תולכגימהש
 .המידק הציפקה
 ועיגי הפוריא חרזמ תוצראש תורשפאה תמייק
 ,תרושקתה םוחתב היצזילרבילל רתוי רהמ
 רתוי םש תלבוקמ הטרפהה תוינידמו רחאמ.
 ךרוצה ללגב ,תויברעמה תוצראב רשאמ
 .תועקשהב
 עצבתהל ךירצ ,ברעמהו חרזמה ןיב רשקה
 ,םיפתושמ םינקח .ינידמ םגו יגולונכט םואיתב

 תויעבהמ קלח קר םה ,'וכו ,םיהז םירדת ימוחת '
 .ןורתיפל ינפב תודמועה
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 הינור'א הרזמו עדילמ ,הרועקה
 .ןילומ -היטרקומדל ךרדב

 סימישרמה סיעוריאה ןיב
 הנשה ושחרתהש רתויב
 הפוריא חרזמ תוצראב
 תמקה קפס ילב התייה
 תיטסינומוק אל הלשממ
 הגוסמ הנושארה - ןילופב
 םלועה תמחלמ רחאל
 : .היינשה
 דלונ םזשינומוקה תחדה סע
 סיסבה תא תונשל ךרוצה
 תכרוד הלכלכמ ,ילכלכה
 ,תימניד הלכלכל םוקמב
 ישפח קושב תססובמ
 .יתורחתו
 הטרפהה תוינידמב
 ןילופב (?חז/ הד12.4110א)
 תויברעמ תוצרא וכמת
 .ימואל-ןיבה קנבהו
 תנכדועמ בצמ תנומת ןלהל
 םגו עדימהו תרושקתה לש
 ,תוידיתע חותיפ תוינכת
 תורפסה ןמ םיחוויד יפ-לע
 .תיעוצקמה

 היייוולטה
 ,תחא היזיולט תשר  ןילופב תמייק םויה
 םידבועה םיצורע השולש הל שיש ,גויתלשממ

 .556א/(צ) ןקתב
 הרשע שי םיבשות ןוילמ 38.4 לש הייסולכואב
 יטלקמ הזמ 11%"ו היזיוולט ירישכמ ןוילמ -

 תעכו םילבכב היזיוולט התייה אל הכ דע .ואדיו
 ,ב"הראמ רקיעב ,םירז םיעיקשמ תנווכב
 םילככב היזיוולט תואבה םינשה עבראב סינכהל
 .םירע שמחל
 םאו ,בוקרקו השרו םירעה לע הליחתב רבודמ
 םירעל םג םילבכב היזיוולט וסינכי החלצה היהת
 .ןנזופו הציבוטק ,קסנדג ומכ תורחא
 015% דמ[1םו/ן21 םשב העודי תינכתה
 .רתויב תינרמויל תבשחנו א 81.04 - קא
 :תוינקירמא תורבח שולש הב םיברועמ

 08145 םאדתתתקתופמ%פ, א%אמ תפמ
 תסשדדממ --  םססטאאדו | 0
 :ןילופמ תורבח עבראו 60אואוטאש 8

 ,תוקפהל ?0175₪ תרבח ,ראודה יתוריש
 םגו ,ףרגלטו ןופלטל הרבח איהש ,קקדדדה
 .בוקרקו השרו לש ימוקמה ןוטלשה

 ךרעב העקשה לש טקיורפ אוה א-ה טקיורפ
 .הנש 20-ל ןחינ ןויכיזהו רלוד ןוילמ 900 לש
 - היזיוולט יצורע 20 הנרשפאת תותשרה

 היהי םולשתה .םינקירמאו םיפוריא ,םינלופ

 - 'םיטולז'ב - םירחאלו ,םיצורע ינשל םירלודב

 .ימוקמ עבטמ
 םירודישב ורחתי םילככב היזיוולטה יתוריש

 זאמ תויטמרדב ונתשה םמצע םהש ,םייתלשממה

 שמשל םתנווכבו ,יטסינומוקה חוקיפה תחדה
 .יטילופ שפוחל יוטיב
 תועש 1200 תרדשמ תיתלשממה היזיוולטה

 םיצורע ינשב .םיצורעה תשולשב הנשב

 ישילשה ץורעכו תונווגמ תוינכת םירדשמ

 . םידליל תויכוניח תוינכת םירדשמ

 ורחתה םילבכב היזיוולטה תסנכה  ינפל

 לש היזיוולטה ירודיש תיתלשממה היזיוולטב

 ןיוולב תרדשמה ,היסור ןוגכ תונכש תוצרא

 ריעבו ,היכ'צ ,תיחרזמה הינמרג  ,'טנוזירוג'

 .תיקלטיאה 8128א0 תא םיטלוק בוקרק

 הרישי הטילקב םיטלוק בא-יתב 500-כ ,ןכדומכ

 .45184 ןייוול יצורע

 תוטושפו תויקוח-יצח תותשר ,ךכ לע ףסונ

 תורדשמו םיצורע 30*מ םינייוול ירודיש תוטלוק

 .יטלבה למנב רקיעב ,רפסמ םירעב םתוא

 םג .ןילופב תויופצ תוינקירמא תועקשה קר אל

 תויובייחתהב םא ,תויופצ תוינפי תועקשה

 %4\50 ומכ הילימיסקפ ירישכמ לש תושיכרל

 אוציל ינפי קנבש תואוולה וא ד54זא6ס 0.

 .הרזעכ תתל ןכומ אוביו

 הפוריאב עיקשהל יאדכש הנקסמל העיגה ןפי

 ןה הפוריא חרזמ תוצראש ןוויכמ ,רבעבמ רתוי

 .רוזחאל לאיצנטופ וב שיש בושח דעי

 ןופלטה

 ,תורחאה הפוריא חרזמ תוצרא ומכ  ,ןילופ

 .ףתושמה יפוריאה קושהמ קלח תויהל תפאוש

 דחאל הנווכתהש ,תיפוריאה הייליהקה ,םצעב

 הליחתמ ,1992-ב תויפוריא תוצרא 2 קר

 תוצרא עשת םג לולכל תורשפאה תא לוקשל

 ,תיפוריא הדעו .ףתושמה קושב הפוריא חרזממ

 רידסהל ןתמו-אשמב האבה הנשב הארנכ ליחתת

 הפוריא חרזממ ץרא לכל ןוגראב דחוימ דמעמ

 ףותישל םייחרכה עדימהו תרושקתה .דרפנב

 םלועה לכ םע רשק ,הלא תוצרא ןיב הלועפ

 היוקל תרושקתה תיתשת .םייצרא םינפ םירשקו

 1478 ןופלט וקל הנתמהה ךשמו ןילופב םג דואמ

 הירגנוהב) םיווק העבש שיא 100 לכל .םינש

 .(שיא 100 לכל םינופלט 6.7 הינמורו
 תליחת - תיתרפס לע-תשר תיינבל תוינכת ןנשי

 " תאצמנ .1995-ב רמגהו 1991 תנשב הדובעה

 תיאת ןופלט תשר ,תונמ-גותימ תשר םג חותיפב

 תרושקתה .(ץראב 'ןופאלפ') תירלולס וא תדיינ

 .םיקסעל רקיעב תדעוימ תדיינה
 הרשכה םג הרסח תוינידמו ןומימ יישק לע ףסונ

 .םיקסע לש ינרדומ לוהינל המיאתמ תיעוצקמ
 תורכח המכ ומקוה תוינכתה עוציב ךרוצל
 בכרומ םויצרוסנוק ומכ וא תומלשב ,תופתושמ

 ,5 151 דמ1.ם60א1 ןאדמתא \דזסא1.-מ
 ,םתודופמ דמז.ם60%17ו אז גאס דטזם00א]
 התקוזתתלו התיינכל זרכמב ףתתשהל סקוהש
 .תירלולס ןופלט וידר תשר לש
 םע תופתוש םיקהל תנווכתמ סנמיס תרבכח
 תויזכרמ רוצייל 2\ששד תינלופה הרבחה
 רוצייה תליחתש יופצ .תוירוביצ תויטמוטוא
 לש יתנש רוציי היהיו האכה הנשב ביבאב היהח
 .ןופלט יווק ןוילמ
 המודב ,תוינקירמא תועקשה םג תויופצ
 תורכח תמקהל 198071970-ב תועקשהל
 ןרקל :תינלופ-תינקירמא ןרק תרזעב םיבשחמ
 240 לש תועקשהל סרגנוקה לש רושיא שי
 .תואבה םינשה שולשב רלוד ןוילימ

 יטפוא-לבכ תרזעב םג ןגכותמ תרושקתב רופיש :

 השרוול דע ףוחהמו ןילופל קרמנד תא רשקיש

 ץיבוטקב םיננכותמ דוע .לג-ורקימ רשק היהי

 תונמ-גותימ תשר ,19927ל גותימ זכרמ

 לג-ורקימ יצורע לש לע-תשרו 014% 5
 .תולודגה םירעה ןיב רשק תריציל
 ,השרווב תימואל-ןיב תזכרמ תננכותמ הנשה

 אמדאסת%א 5צ51מםא | ,478ד | תרצותמ

 .ןוילמ העבש לש יוושב ,ואד מתא גדוסאהט

 / .5555 גוסמ רלוד

 0 0אוזהש המיכסמ = ןילופש 9 ףא

 ?[5-8455כ | ואמ5ד.ם45ד | םאץסתד

 לעו היגולונכטה לע חקפי (60א0ו: פססצ)

 תודגנתה התייה ,םיקוחל םאתהב היצזינרדומה

 תיינבל ץוחנ) 60657 יתרפסה תותיאה תא רשאל

 לש םייתרפס םילג-ורקימ תיגולונכט ,(פסא

 םירוססורפורקימו (א182) ץרה ינוילמ 0
 . ?012%-ל םיצוחנ
 ןילופב רצייל תננכתמ 716418  'בח

 .5ו'5ד6א[ 12 גוסמ םיווק 300,000דכ

 ןוילמ 0.5 םהמו םיווק ןוילמ 3.1-כ ןילופב םויכ

 4.7-ל דע לודיג תוארמ תוינכתה .םייתרפס

 ויהי 40% םהמו 1995 דע ןופלט יווק ןוילמ

 .םייתרפס
 תרגסמב תננכותמ תירלולס תיאת ןופלט תשר

 841 דס אוסמן מ דחו םקןוסאמ - 8.א1.ד.5.-ה

 ,ןילופ ,קרמנד ,הידווש :תוצראל 5צ5דמאו

 .דנלניפ  ,היגוורונ ,הינוטסא ,היבטל  ,אטיל

 :מ בכרומ םויצרוסנוק לש איה תינכתה

 פו ס15ז1 דמ].ם60א אדא דוסא 41 48,
 םחודופה מ 60או

 תואאא ןאדתתא הדוסא4ו

 ךמז.ם60אוא1שא:6דסא85 5

 4.8. גאס 5 מפ מא'פ אס תסו6 ד קא, 8

 450 לש תיגולנא היגולונכט לע תססובמ איהו

 .(/132) ץרהגמ
 אסאסו6 אוספז8 ארקנה יבנידנקס חותיפ
 היינשה תשרה אוה דפ[ םקננסאמ - אאוז 0
 .105-9007ה ירחא הפוריאב הלדוגב
 תשר לש התקוזחתבו התיינבב תניינעתמ תא
 עשתמ תחא איהו ןילופכ תיאתה ןופלטה
 םיאור םיחמומ .זןרכמב תופתתשמה תורבחה
 םייניב ןורתפ תיאתה ןופלטה תשר חותיפב
 קר אל ,חתופמ אלה חיינה ןופלטל (ודראדימת1או)



 ונניאש ןוויכ ,תורחא תוצראב םג אלא ןילופב
 אל םגו ,יידמ הלודג םילבכ תיתשת תחנה ךירצמ
 .תוחיש בוביר לש דויצ
 וא הירגנוהמ לידבהלש איה ןילופב היעבה
 םייברעמה םיקנבל ןהיתובוחש ,היקבגלסוכ'צ
 - רלוד דראילימ 40 תבייחש ןילופ ,רתוי םינטק
 .ימואל-ןיבה קנכה תועצמאב קר רזעיהל הלוכי

 תינייוול הרושקה

 תותשר תאו םיתורישה תא רפשל הרטמב
 תוצרא ןיב הנושארה ןילופ התייה ,תרושקתה
 יפוריאה ןוגראל הפרטצהש הפוריא חרזמ

 הנומ ןוגראה .ז:\זז:15/ תינייוול תרושקתל
 ןילופ לש התעקשה * .םירבח 27 "התע
 הווהמה רלוד 50,000 איה םטדמ154ך-ב
 תינייוול הנחת םיננכתמ ןילופב .%
 .םייתנשכ דועב לעפתש 0781541-ל תיעקרק
 קנבה ןמ תלבקמ ןילופ שורדה ףסכה תא
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 קדדדה | .ימואל-ןיב זרכמ חתפיתו ,ימלועה
 500 1991 תנש ףוסב רבכ ויהיש הפצמ ינלופה
 רפסמה עיגי 1995 תנשל דעו ןופלט יצורע
 .ןיוולה ךרד ןופלט יווק 1000-ל

 :םוכיטל

 תוינידמ םימדקמ הבש הנידמה עגרכ איה ןילופ
 ןנשיו ,רתויב תמדקתמ היצקינומוקלט לש
 ןמ םיקלח לש תיטרפ הקוזחתו הלעפהל תועצה
 ןיב תיקוח הנחבה ילב" ,תוימוקמה תותשרה
 .הלא תותשרב ,ואדיו וא םינותנ ,רוביד תרבעה
 דעי ןה תורחאה הפוריא חרזמ תוצרא םגו ןילופ
 .םיקסעל בושח
 רשקב ינלופה להנימה םע םיעגמ לארשיל םג
 ירפ אוהש ,םכח סיטרכב לעפומה ירוביצ ןופלטל
 .תיריוואה היישעתה לש חותיפ

 ןוה תרידח תרשפאמ ןילופב הטרפהה תוינידמ
 .םיינוציח םימרוג לש (100%) המלש תולעבב
 חרזמ תוצראל ומכ ןילופל תואוולההו תועקשהה
 ןמ רתוי תויאדכ תוארנ תורחאה הפוריא
 ללגב ,יישילשה םלוע'ל ונווכש תועקשהה
 .רזחהל יוכיסה
 לש האלמ היצזילרבילל איה ןילופב תוינידמה
 ריבעהלו ;.1.ד.-ה תא קרפל ,היצקינומוקלטה
 : .הטרפהל ותוא
 םיזרכמ ינש איצוהל םידמוע ,תוינכתל םאתהב
 ינשהו קדצ לש דחא ,תיאתה ןופלטה תשרל
 תופתתשמ תורבח המכ .רחא יטרפ םויצרוסנוקל
 תונויכיז תוללוכ תורחא תויגכת .הלא םיזרכמב
 תרושקת ,םינותנ יתורישל תושדח תורבחל
 םיקחרמל תרושקת ,תימוקמ תרושקת ,תדיינ
 .ץזד-ה םע תורחתב תימואל-ןיב תרושקתו
 םויצרוסנוקה ,8₪1.1.008₪ תינקירמאה הרבחה
 תדמוע ,שפ ח50ןסא 3[, 8₪117ה לש רקחמל
 .ןילופב עיקשהל איה םג



 עדיזמה יתוריש ןדיעל - יתיישעתה ודיעהמ
 סלגה רמוח ,עדימה ןדיעב
 קר אל ,עדיו עדימ ססובמה
 ומכ אלא ,זבזבתמ וניאש
 תבחרתמו תכלוהה הלריפס
 ךפוה אוה ,הלעמל הטמלמ
 .רישע רתויו רתוי הייהנו
 םינתשמה סה 'עדי"ו 'עדימ'
 ,עדימה תרבחב סיבושחה
 סה יףסכ"ו *הדובע'ש יפכ
 סיינייפואה םינתשמה
 .תיתיישעתה הרבחב

 ,םינלכלכו םיפוסוליפ ,םיגולויצוס ,םינעדמ
 דוביעו םיבשחמ תרושקת לש םבולישב םיאור
 - עדיהו עדימה ןוגריא ,םיבשחמ תרזעב םינותנ
 התרבעהו תישונאה הרבחה לש הייחב הכיפהמ
 .'עדימה תרבח'ל תיתיישעת הרבחמ
 תרגסמ הווהמ ,תיתיישעת-טסופ ,תאזכ הרבח
 .תיתרבח הניחבמ םגו תילכלכ הניחבמ ,השדח
 רבעמ אוה עדימה תרבח לש םינויפיאה דחא
 תרבחל אמייק-ינב ירצומל תינרצי הרבחמ
 .םיתוריש

 הייועעת לומ םיתורישע

 לש בחר ןווגימל סחייתמ 'םיתוריש' גשומה
 ןדיעל ומדקש תורבחב .תוישונא תויוליעפ
 תושדקומ ויה תויוליעפה בור ,יתיישעתה
 ,יתיישעתה ןדיעב .הביבסה וא תיב תודובעל
 ואב 'וכו תואקנב ,למשח ,הרובחת ומכ םיתוריש
 ןדיעה רחאל - עדימה תרבחב .רוצייה תרזעל
 :הנוש יפוא ילעב םה םיתורישה - יתיישעתה
 .םייעוצקמ םיתורישו טרפה תבוטל םיתוריש
 ,תואירב דומיל :םיללוכ םיישונאה םיתורישה
 םייעוצקמה םיתורישה .'וכו רודיב ,תוברת
 ,ןוסחיא ,םינותנ רוזחיאו דוביע ,ףוסיא םיללוכ
 .'וכו םיבשחמב ןונכית ,תונכית ,תוכרעמ חותינ
 ןדיעל יתיישעתה ןדיעהמ רבעמה םע דחי
 'עדימ' :ןוגכ םישדח םיגשומ םג ועיפוה ,עדימה
 ףסכ ,הדובע :םימייקה הלאל ףסונב ,'עדי'ו
 .שוכרו
 רוזחיאו דוביע ,ןוסחיאמ בכרומ 'עדימ' גשומה
 םיילכלכ םימוחתב ןיפילח סיסב הווהמו ,םינותנ
 0% .םייתרבחו
 תונויער וא תודבוע לש הרוש ללוכ 'עדי' גשומה
 לש האצות וא הנקסמ םינתונה ,בטיה םינגרואמ
 ךחת תועצמאב םירחאל םירכעומה ,יוסינ
 ,םיסרוק ,םירפס) תיטמטסיס הרוצב ,יתרושקת
 : : .'וכו םינויכרא ,תוירפס
 ,דחא שיא לש ילאוטקלטניא שוכר הווהמ 'עדי'ה
 תונגרואמו תורכומ תויוכז ול שיו ,הצובק וא
 = ב .(':וכו םימולשת ,םימוסרפ)
 :ןוגכ םישדח םימוחתב םימושייל רזוע עדיהשכ
 יתרבחה הנבימב םייוניש וא םיעצמא ,םיטנטפ

 אלו ,ךרעה רוקמל ךפוה ומצע עדיה ,'וכו
 .הדובעה
 םיבושחה םינתשמה םה 'עדי'ו 'עדימ' ,וז הרוצב
 םה 'ףסכ'ו 'הדובע'ש יפכ ,עדימה תרבחב
 .תיתיישעתה הרבחב םיינייפואה םינתשמה

 תרבחב תרוועקתה דיקמהח
 עדימה

 םילכהו תונוכמה ,תיתיישעתה הרבחבש יפכ
 ךכ ,םדאה-ןב לש יזיפה חכה תרבגהל ושמיש
 תבחרה | הווהמ | תרושקתה | תיגולונכט
 .עדי תשיכרו תריציל תויורשפאה
 היה ,תישונאה הירוטסיהב הפוקתו הפוקת לכב
 עיפוהשכ םעפ ידימו ,םייוסמ תרושקת ךוות
 תוברתב תכל יקיחרמ םייוניש ויה ,שדח ךוות
 .הרבחה
 ןוסחיא תוטיש ,בשחמה ,היזיוולטה םויה םא

 ךוותכ םיבשחנ ואידיוו םיקסיד ןוגכ ,תונוש

 לש עדימה תכפהמ לש הביל-בל ,שדח תרושקת

 אלא ,תמייוסמ היגולונכטל סחייתמ וניא ,ונימי

 .'עדימה תרות' לעב םדאל

 ?איה המ - עדימה תרוח

 :םינעדמ ינשל המויק תא תבייח עדימה תרות

 .ןונשדו טסיווקינ
 הרדגה ונתנ (יילטרה"ו) טסיווקינ 1940-ב

 ץורע לש | תילמיסכמה (לוביק)  תלוכיל

 ןמז תדיחיב ,עדימ תרבעהל תרושקתה

 םאתהב ,לוביקה לש הרדגהה ךא ,תמייוסמ

 תויעבה תא ןובשחב החקלי אל ,טסיווקינל

 תעפשה ןוגכ ,תרושקת יצורעב תומייקה

 .םישערה
 רניו טרברונ םע דחי) ןונש דואלק 1948-ב

 הרבגלאב שמתשה (הקיטנרביקה תא ססיבש

 תא לידגהל ידכ ,םילגעמ גותימ יכרוצל תיגול

 .ץורעה לוביק

 לע תססובמ הרבגלא איה תיגול הרבגלא

 הרוצב תוריחב לש ףצרב תשמתשמו ,הריחב

 רסמ בתנל תויורשפא רפסמ ךותמ ,תרדוסמ

 .םייוסמ
 הקינטירב הידפולקיצנאב םסרפש הבתכב ,ןונש

 ךילהת אטבתמ המב ריבסמ 'עדימה תרות' לע

 הפשב טפשמ תביתכ המגודל איבמו ,הריחבה

 הנושאר הלימ רוחבל שי ,הז ךרוצל .תילגנאה

 הלימה תא ךכ רחא ,תויורשפא רפסמ ךותמ

 ."וכו הנושארה הלימב הייולת איהש ,הינשה

 :תארקנ תיטסיטטס איהש וז הריחב תרוצ
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 תהיהתש ידכ .םירדשמה םה עדימה יללוחמ

 םירבוע תותואה .םיטלקמ םג םיצוחנ ,תרושקה

 * הלאשה .הטילקב םגו רודישב םג םידוביע

 גצייל רשפא ךיא ,התייה הבושח הל ןתנ ןונשש
 ךכ ,רודישב םתוא רציימ ללוחמהש תותואה תא
 הבוטה הרוצב םתוא ריבעהל היהי רשפאש
 בשחתהב ,תרושקתה ץורע רד רתויב
 .'וכו םישער ןוגכ ,ךוותה תולבגימב
 אוה עדימה תרות לש יסיסבה ןויערהש תורמל
 אוה הירואתה לש הביל-בל ,תרוסמתה
 2 .'דודיק'ה

 ,תרושקתה ץורע ךרד םירסמה תרבעה ןמזב
 : תווע לש  ךילהת | םירבוע | תותואה
 םינוש םידגנו םישערל תודוה (פו510אדוסא)
 .ךוותה לש יזיפה הנבמה ללגב
 רסמ דדוקל ןתינש ,החיכוה ןוגש לש האצמהה
 ,ץורעה לע תוערפההו תולבגימה תורמלש ,ךכ
 הנשיש יאנתב ,הבוט הרוצב רובעי רסמה
 .תרושקתה ץורעב תלוביק קיפסמ
 ,ןויערה לע תרושקתה תרות תא ססיב ןונש
 תיזיפ תומכ לאכ עדימה לא סחייתהל שיש
 דודמל ןתינ ךכו ,קתרמ וא היגרנאל המודב
 , .התוא
 :םייסיסב םיגשומ השולש םימייק עדימה תרותב
 , עדימה תדידמ <
 עדימה תרבעהל ץורעה תלוביק 6
 ליש רתויב ליעי שומיש רשפאל ידכ - דודיק =
 .יתרושקתה ץורעה תלוביק
 םייק םא :רוציקב עדימה תרות תא רידגהל ןתינ
 לש הקינכט תמייק ,תרושקת ץורעו עדימ ללוחמ
 עדימה תא ריבעהל תורשפא היהתש ךכ ,דודיק
 הכירצש ,תילמיסקמה תוריהמב ץורעה ךרד
 רפסמ םע ,ץורעה לש הזמ רתוי הנטק תויהל

 שערה תורמל ,תואיגש לש רשפאה לככ ךומנ
 .תרושקתה ץורעבש תוערפהה רתיו
 תיטסיטטס הניחתבמש ,העדה הנוכנש תורמל

 ,אוה רמוחו עדימ ןיב לדבהה ,תומכ אוה עדימה

 קגדדמאא א5600אודוסא עדימה תרזעבש

 ,תומייוסמ תורטמל םינותנה תא רדסל רשפא

 םיכירעמה םילוקיש לש הרושב שמתשמ רשאכ

 .תמייוסמ הרטמל ,םינותנה לש המאתהה תא

 הרוצמ קיפהל ןתינש ,היגרנאו רמוחל המודב

 סופדמ הרבעהל ןתינ עדימה םג ,תרחאל תחא

 .והנשמל דחא
 הדימב םישמתשמש לככ ירה ,םהמ הנושב ךא

 םא םגו םיזבזבתמ םניא ,םתוא םירזפמו ,עדיבו

 .רכומה לצא םיראשנ םה ,םתוא םירכומ

 תויגולונכט בוליוע

 תרבח'ל הליבומש | תיגולונכטה | הכפהמה

 תילאוטקלטניא הניאש | תורמל | ,'עדימה

 בשחמה תועצמאב תישחומל תכפוה ,הסיסבב

 .תרושקתהו
 קלחבו 19-ה האמב תרושקתה תא קלחל ןתינ

 :תובושח תוצובק יתשל ,20-ה האמָהמ

 וא םיבותכה םירפס ,םינותיע ,םיבתכמ .א

 וא הרובחתייעצמאב םירבעומו ריינ לע םיספדומ
 .תוירפסב םינסחואמ
 םתרזעבש היזיוולט ,וידר ,ןופלט ,ףרגלטה .ב

 דחא םדאמ רוביד וא תונומת ,םירסמ ורבעוה

 .והנשמל
 ןה םויה ,תודרפנ תויגולונכטה רבעב םא

 דחא דצמ תוקינעמ ךכבו ,וזב וז תובלתשמ
 ךדיאמו ,שמתשמל רתוי תוכר תויצפוא
 תומדוק תועקשה יבגל תויעב 'תוררועתמ
 .תרושקתה תויגולונכטב ועצבתהש
 העפותמ תועפשומש תוישעת רפסמ רתאל ןחינ
 :רקיעב ,וז
 דוביעו תרושקתה ,םיבשחמהו ןופלטה בוליש =
 , .קוחרמ םינותנה
 ךרד אוה ףדעומה שומישה םאה איה הייעבה ןאכ

 < ,תודרפנ םינותנ תותשר ךרד וא ,ןופלט תשר



 ינייול ,םייטפוא םיביס וא תכתמ ילבכב שומיש
 .'וכו לגורקימ ,תרושקת
 ,ריינב םידוביעל ינורטקלא ךוותב שומיש <
 תא הפילחמה תינורטקלא תואקנב :ןוגכ
 םייטנגמ םיסיטרכב שומישב םיק'צב שומישה
 ראד :םימכח דואמ וא ,םימכח ,םישפיט
 תרבעה :ריינ לע םיבתכמ םוקמב ינורטקלא
 ,הילימיסקפ תועצמאב םיניזגמ וא םינותיע

 .'וכו הרובחתב םוקמב
 ידכ ,םילבכב היזיוולטב שומישה תבחרה <
 םיתוריש תנכהו רודיש יצורע יוביר רשפאל
 תואקנב ,םולשתב היזיוולט :ןוגכ םידחוימ
 ,תיבב הלכשה ,תוקעזא ,תיבהמ תוינק ,תיתיב
 רשק ,(תיבב) דש! ם6אואוד 6₪5-כ הדובע

 הגשי ןאכ .'וכו עדימ יזכרמל םייתיב םיפוסמ לש

 םיילגויצנבנוק םיעצמאמ הרובעתה תפלחה
 ישיאה רשקה םג  .םיינורטקלא םיעצמאל
 ואדיו ,ואדיו-תודיעוול תורשפא י"ע ,תטבומ
 .'וכו ןופלט
 עדימ רוזחיאו ןוסחיא לש שדחמ ןוגרא <
 תוליעפ רשפאל ידכ  ,בשחמ | יססובמ
 ,תרושקת תותשר תועצמאב תיביטקארטניא
 ,רקחמ תותווצ י''ע םינותנ יסיסבמ עדימ תלבקל
 .הדובעה םוקמב 1א תיבב םיפוסמ לע ,אמגודל
 ןווגימ לע עדימ לולכל םילוכי םינותנה יסיסב
 תומישר ,רקחמ תוחוד ,םיאשונ לש לבגומ יתלב
 םינורטאת תמישרל תוסיט לע םיחותינ ,תודעסמ
 : .'וכו םהיתוינכותו
 םינותנ דוביעו תרושקת ,תיגולונכט הניחבמ
 * .דחי םיכלוה (דמו.םקא066551א0) קוחרמ
 הצג; אס 2800841 רגניטוא ינוטנא ונמזב
 סא !א,ספאוגדזסא דפ6אס1.00155 גאס
 ק80.ן6 0011604 - 5
 גאו005[86. א455 - דחמ אוםסוטאו גאס
 דחמ דס םקטסאמ
 דחמ | קסוודושצ 05 | !אשספאוגזוסא)
 תותשר לש בולישל ארק ,((5
 ואד 508 גד6פ-ל םיבשחמו תרושקת
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 רחאלש ,6סאוקטדממ 6סאואוטא6 5
 יתפרצה חנומהמ) דש1.םאו ד1658-ל ךפה ןכמ
 םשב עודי תירבעב גשומה .(דש1 םאודוסטשס
 .'בושקית*
 .םיבשחמב שומישה לדגו ךלוה ,הזה בולישב
 תותשר' תריצי ,תשרה לוהינ ,גותימ יזכרמ
 תא בצייל ,ןמצע תא להנל תולגוסמה 'תומכח
 טרפל ,תואיגשמ ןמצע תא ןקתל ,העונתה
 ,ןכ-ומכ "וכו ,תרושקתב תושענה תולועפ
 "דרפנ יתלב קלח הווהמ תינורטקלאה תרושקתה
 .קוחרמ םידוביעהמ

 תרבחב הועדה תיתועת חותיב
 עדימה

 ,עדימה תרבח ינפלש תוישונאה תורבחב
 הרובחתל ,לכ םדוק ,תודעוימ ויה תויפשתה
 ,תובכר ,םישיבכ) םירצומו םדא"ינב רובע
 .('וכו תולעת ,תוסיט
 ,היגרנא תרבעהל םייעצמא וחתפתה ,ןכמ-רחאל
 ורשפיאש ,'וכו למשח ,זג ,טפנ תורוניצ ןוגכ
 .םינוש תומוקמב תוישעת תוחתפתה
 תיתשת איה ,םהירחא האכה תיתשתה
 תכל יקיחרמ םייונישל הנותנה ,תרושקתה
 ינפל ושחרתה אלש תויטמרד תויוחתפתהלו
 , .עדימה ןדיע
 ,בשחמ ,ןופלטה תויגולונכט ןיב בולישה
 הליבומ ,'וכו םילבכב היזיוולט ,הילימיסקפ
 תנטקה ,םישנא ןיב רשקה לש שדחמ ןוגריאל
 תלדגהו ריינ לע םיבותכ םירסמב שומישה
 תצפהל תושידח תוטיש ,ינורטקלאה שומישה
 .'וכו עדי ,דומיל ,רודיב ,תושדח
 הנידמ תרגסמב קר אל םישחרתמ הלאכ םייוניש
 -ןיבה םירשקה םוחתב םג אלא. ,תמייוסמ
 .םיימואל
 .תומכ .הנתשמו ךלוה ,הפש-ךמז-קחהמל סחיה

 ,הלדגו תכלוה ,תונומתו רוביד ,םינותנ תרבעה
 ןוגכ ,תושדח תויגולונכט תואב םתרזעלו

 םיביס ,םילבכב תרושקתו תיניוול תרושקת
 .םייתרפיס םייטפוא

 םיקחרמל םג - םייטפוא םיביסב רבוגה שומישה
 -בחור לש האצות אוה - םינטק םגו םילודג
 םינותנ תרבעה רשפאמש ,לודגה טרסה
 ,ךכל ףסונב .םיריבס םיריחמבו ההובג תוריהמב
 תרבעה לש הייהשהה ,םילודג םיקחרמב
 יניוולב שומישב ומכ רתויב הנטק תותואה
 הלא תויגולונכט יתשש תורמל .תרושקת
 יניוולו םייטפוא םיביס) םהיניב תורחתמ
 .וז תא וז תומילשמ םג ןה ,(תרושקת
 לבכב הרובעת תוערפה ויה רשאכ ,הנורחאל
 ןיב רשקמה יטנלטא-סנארטה םייטפואה םיביסה
 ןייוול שמיש ,(141-8) תפרצו הילגנא ,ב''הרא
 יעצמא | ,יטנלטאה | סונאיקואב תרושקתה
 .יפילח הרובעת
 םוקמ ספותו ךלוה םייטפוא םיביסב שומישה
 ןוגכ ,םילודג אל םיקחרמל תרושקתב םג ,דבכנ
 ועיגה ,הנורחאל .םילבכב היזיוולט ירוזאב
 .יונמה תיבל דע םירוביחה
 םיבשחמה לש םרוביחל תויעב רפסמ תומייק
 שיש ןוויכ ,תונוש םילבכב היזיוולט תותשרל
 תרוסמת חיטבהל ידכ ,ףסונ דויצב ךרוצ
 ,לודג ספ-בחורל תודוה .תינוויכ-וד תיתרפיס
 הברהב הצופנ הלא תותשר לש ןתוטשפתה
 םיפצמ) היזיוולט תותשר 31 ויהי ץראב) תומוקמ
 הנשה ףוסב דוע ולעפוי תונושארה תותשרהש
 .(תיחכונז
 הלא רקיעב ,םילבכב | הזייוולט תיתשת
 תוחתפתמ ,םייטפוא םיביס לע תוססובמה
 םוחתב רקיעב ,םישדח םידיקפת תולבקמו
 .םיבשחמה תרזעב םייתיב םיתוריש חותיפ
 םיספות ,לוק יוהיז יססובמ םיבשחמ תויגולונכט
 ד615-) קחרמב םוגרית יכרוצל םג בחרנ םוקמ
 םיחוויד םימיק .'םוגריתלט' (דד 51 4 דוסא
 :ךפיהלו תינפיל תילגנאמ םוגרית חותיפ לע
 ,תילגנא :תויפוריא תופש ןיב םג  ,ןכ-ומכ
 .תיתפרצ ,תינמרג
 ,עדיו עדימ ססובמה םלגה רמוח ,עדימה ןדיעב
 הלריפס ומכ אלא ,זבזכתמ וניאש קר אל
 לפוה אוה ,הלעמל הטמלמ תבחרתמו תכלוהה
 .רישע רתויו רתוי הייהנו
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 קוחלמה ריע

 יא קלח

 -שומ ינש תדחאמ - 'תבשקותמה ריעה' תרדגה

 אלה ריעה"ו (יופפפ 6ח'') 'תטווחמה ריעה' :םיג

 היהיש ןויערב רבודמ אל .("ושזאמו 658 6חדצ") "תטווחמ

 ,דבלב םיבשחמ יחמומו יבבוח וא םירישע לש םתלחנ

 חוטבו לוז ,יתודידי ,עדימ תלבקל ילכב אלא

 - תבשקותמה ריעה'
 דיתעה ריע

 הבש ריע איה ,תידיתע ריעכ "תבשקותמה ריעה'
 לש םדיצל םיינולאנא תרושקת יתוריש סימייקתמ

 ובכרוי הלאכ םירעב .םייתרפיס תרושקת יתוריש
 סא - וא₪=) םיבולש םיתוריש לש תויתרפיס תותשר
 ןכותב תוליכמה (08דשפ 55891685 101. אסדואספאצ

 .תיטוחלא תרושקתו תיווק תרושקת
 -ווחמ ריע' לש ןייפאמ תנתונ תיווקה תרושקתה

 -לאיסקאוק םילבכ ,םירוזש תוגוזב תשמתשמו 'תט
 -פאמה) תיטוחלא תרושקת ,םייטפוא םיביסו סיי
 יתוריש לע תססבתמ ,('תטווחמ אלה ריעה' תא תניי
 ,רזייל ינרק ,תינייוול תרושקת ,םיחיינו םידיינ וידר

 .וידר-ןופלט
 ימדקממ דחא ,אג12ו4 56 אוחדו בתכ ,1972-ב רבכ

 :ומשו רפס תטווחמ ריע לש ןויערה
 ומ טואפפ אאדוסא. 6815 דש - וש פוד

 תיתשת תא האור אוה ובו רווסותאגצ "ססאווטאו6ג סא
 תותרשמה ,תוינורטקלא תודרטסוטואכ תרושקתה
 תעדל .תויחונ סע דחי ,םייטרפו םיירוביצ םיסרטניא
 -ובעתל סישיבכ חותיפל תגאוד הנידמהש ומכ ,תימס
 תודרטסוטוא חותיפל גואדל הילע ךכ ,תוינוכמ תר

 -יערו עדימ תמירז חיטבהל ידכ , הלא תוינורטקלא
 תוכיאב ןויווש תיטבהל שי ,רבדה ךכ סאו .תונו
 .ראה יבחר לכב סיינורטקלא םיתורישל השיגו

 רשקה רובע ןיערג הווהמ תבשקותמה ריעה
 לע קר תססבתמ הניא איה .הל הצוחמו ריעה םינפל
 רתוי הברה איה תוחתפתהה ;יגולונכטה טביהה
 ,סיקסע ןוגראב תישונא תוברועמ תללוכו הבחר

 תמר רופיש ךרוצל עדימב שומישו רוציי ,תוברת
 .םייחה

 סוקמ לכל עיגהל תלגוסמ תרושקתהש תורמל
 תבשקותמה ריעה לש המוקמ ןקזחתמו ךלוה ,ץראב
 ,קרוי-וינ :תולודג םירע תוחיכומש יפכ ,םיקסעב
 .ויקוטו רופגניס ,ןודנול

 בלש איה תבשקותמה ריעה תירוטסיה הניחבמ
 :תונווגמ היתורטמו ,תישונאה תוחתפתהב םייוסמ
 ,תויכונית ,תויתוברת ,תויתיישעת ,תוירחסמ
 -יתעה ריעב םייחה תא םיננכתמשכ .דועו תוירודיב
 ,סקטואידיו) בושקתה יתוריש תא ןנכתל שי ,תיד
 יתורשמ קלח סיווהמה ,(ינורטקלא ראוד ,טסקטלט

 -ופדב סיוניש האיבמ תינורטקלאה תרושקתה .ריעה
 ,ריינ יססובמ עדימה לש םייתרוסמה הצפהה יס
 ךרד ומכ ,רישי ןפואב עדימה תא ריבעהל רשפאו

 .תורוניצ
 תינורטקלאה תרושקתה תושרל דמועה ךוותה

 ,אמגודל היזיוולטה :עדימה תרטמ לע דואמ עיפשמ
 רוטיפ תרשפאמו ,םיינוויכ-דח רתא ילגב תרדושמ
 טבמ תדוקנמו ,םיטלוקה רפסמב הלבגה אלל עדימ

 .דואמ-בחר ףקיהב תמוסרפ תרשפאתמ תירחסמ

 וא ,ישיא רשק רוציל רשפאמ ,תאז תמועל ןופלטה

 ריע'ב רתויב ןיינעמה רבדה .תומצמוצמ תוצובקב

 תיתשת התואב שמתשהל הנווכה אוה 'תבשקותמה

 .תורטמה לכל

 ויעה תושיר
 בלט - תבשחוממה
 עדימה תכפהמב ינש

 עינמ-חוככ "תבשחוממה ריעה' לע םילכתסמ סא

 םירסמ לש תויביטקארטניא סע ,תימואל הלכלכ לש

 "ובק וא סישנאל סידעוימ תויהל םילוכיש תוינכותו

 רישי רשק סוקמב אובל הלוכי תרושקתה תשר ,תוצ

 -המב ינשה בלשה אוה תבשחוממה ריעה תושיר בלש

 "שחמ ןיב בולישה היה ןושארה בלשה) עדימה תכפ

 .(תרושקתו םיב

 רותמה ריעב הנתשמ באה-תיב לא סחיה םג

 קוסעל רשפא ,'םכח-תיב' התע אוהש ,תיבב תבשק

 "ואו .עדימב שומישו דוביע לע תוססובמה תודובעב

 -תכ קר םניא תיבה אלממש דיקפתב סייונישה ,םל

 :םירחא םייתרבח םימוחתב סג אלא ,הדובעה סוח

 יוליב ;ךוניחב בושח דיקפת שי םיישיאה םיבשחמל

 "וכו עונלוקה וא ןורטאיתה סוקמ תא אלממ ירודיב

 הבש ריעכ 'תבשקותמה ריע'ה תא ןוחבל שי ןכל

 תוליעפה ראש לכמ דרפנ יתלב קלח איה תרושקתה

 םג בלשל תבייחמ בוליש לש ההובג המר .תיתרבחה

 ,סדא-תוכ ,תילכלכ ,תיתיישעתה תוליעפה תא

 .םירע-חותיפ ,ךוניח

 םסלועב תויוחתפתה
 ,םלועב תונויסינ לש ןטק רפסמ לע חווד הכ דע

 .'תטווחמ ריע" סרקיעב

 ב"הוא

 היטיולטל "תטווחמ ריע* גשומה רושק ב"הראב

 היינשה סםלועה תמחלמ רחאל .(כ"לט) םילבכב

 ,בא-יתבל היזיולט ירודישל קר דעוימ היה כ"לטה

 .ריוואה ךרד תוינכותה תא טולקל היה רשפא-יאו

 וליחתה תשרה יליעפמ ,וחתפתה תוכועמ רשאכ

 תשרב שמתשהלו תוירוקמ תוינכות סמצעב רדשל

 תילרדפה הדעוה הקינעה 1972-ב .הינופלט יכרוצל

 ([06- -ספתא] 60% וטאנ6גתסא 60% 0599ן0א) תרושקתל

 בייח 6-ה .דחוימ קוח תרזעב ,דרפנ דמעמ כ"לטל

 םיצורע 20 םומינימ ריבעהל כ"לטה תותשר תא

 סימרוג תושרל םיצורע דימעהל ףסונבו ,סיינוויכ-וד

 "ונומהש ךכ ,טרופסו ךוניח ומכ ,סיימוקמ סיירוביצ

 ,םיתורישה לע םג לח אל כ"לטה תשר לע יעבטה לופ

 -הל כילטה ילעב ובייוח ןכ-ומכ .םיירוביצל וכפהנש

 -ידיו תרושקת ללוכ ,תוינוויכ-ודל תותשרה תא ךופ

 .וא

 יצורעב שמתשהל תותשרה ילעבמ ענמ קוחה

 תוינכות דחייל בייחו םיירחסמ םיכרצל קר תרושקת

 .םיטועימו סיכנ ,םידלי ןוגכ ,תונוש תוצובקל

 ילעבל חוור םהב ןיאש םיירוביצ םיתוריש תסנכה

 -יקשמ לש תוניינעתהב הדיריל הליבוה כ-לט תותשר

 "רוד תוינוויכ-ודש ןוויכמ רקיעב ,כ"לט חותיפל םיע

 תויגולונכט וחתפתה ןכל .תרכינ תיפסכ העקשה תש

 ,(פת/ - 5086855 ת/) סייונמל היזיולט :ןוגכ תושדח

 5 - אסוס פו -) םילג-ורקימב הצפה תוכרעמ

 -ושקת ןייוול תועצמאב רישי רודיש ,(80108 55

 קפסהב רקיעבו (פפ5 - סנ8ת0ד 804063ז 5411 דפ) תר

 ורחתהש ואידיו תוטלקו ,(:0% ץסאא 085) ךומנ

 רקיעב ועבנש ,כ-לטה תותשר לש תוירקיעה תוסנכהב

 .(ץגצ דא) םולשתב היזיולטמ

 תורחתו לופונומה לוטיב תובקעב ,רתוי רחואמ

 :ןוגכ ,םישדח םיתוריש ועיפוה ,ןופלטב תרקובמ

 ,ואואש ומכ תורבח לש סינותנ ידוביע לש סיִמושיי

 םיתוריש .דמו םאפד, 8.06 (8811/ 5?0חגהאס סא גאן₪)

 כ"לטה תותשר לש םתלחנ ויה אל רבכ הלא

 תותשרב תולודגה תועקשהה ךכו ,תויטסילופונומה

 דונומ יקוחב תונגועמ ויה אל תוינרדומ כ-לט תושרב

 תותשרב םיעיקשמה תויחוורש ךכל סרג רבדה ;לופ

 .הדרי כ"לטה

 ותעפשה תדיריל ומרגש תושידחה תויגולונכטה

 יתורישל יתורחת טיסב תריציל ואיבה ,כ"לטה לש

 החתפתה ךכו ,בא-יתבו סיקסעל ,םינווגמ עדימ

 תיישעת הדימעה ,ליבקמב .'תטייוחמה ריעה'

 ,ינימו ורקימ יבשחמ :ןוגכ ,םינוש םירצומ סיבשחמה

 ,םימכח םיפוסמ ,תוילימיסקפ ,סיישיא םיבשחמ

 תוימוקמ תותשר ןיב רושיג ירעש ,םיריהמ סימדומ

 תותשר ןיבו סהיניב ,סינוש הצק ידויצל םירבוחמה

 .חווט תוכורא

 םיבשחמה |תוישעת | תועיקשמ | הנווחאל

 אאא -) תוירוזא תרושקת תותשר חותיפב תרושקתהו

 ,תונמ-גותימ תותשר ,(:/וםדוס?סוחגא גתה אסא

 םייטפוא םסיביסב תותשר ,ןמזיתקולחב תותשר

 .םירחא תרושקת תורוניצו

 ז
| 



 "תבשחוממ הרבח" לע רבכ םירבדמ ביהראב
 ,םיתורישו תויגולונכט תבלשמה (אופפס 500ו5דצ)
 ויהי קושה תושירד .תואקסעו תורחת לע תססובמ
 ויהי תותשרו םיתוריש לש גוס הזיא ועבקיש הלא

 םיפדעומ

 בורל .יתורחת סרוג הווהמ ןופלטה תיישעת

 םירוזאב כ"לט יתוריש תתל רוסא ןופלטה תורבח
 ,גז8ז 'בחמ הלוציפ רחאל ,"לב' ומכ הרבחל .םהלש

 ,כ"לט יליעפמל הריכשהלו תיתשתה ןיכהל רתומ

 םיינורטקלא םימוסרפ ריבעהל רוסא 3%1-ל לבא

 ןופלטה תיישעת םא .הלש תרושטמת תשר תועצמאב
 לדבה סוש טעמכ היהי אל ,ספ-תובחר תותשר חתפת

 .ןופלטה תותשר לשי כילט לש תלוכיה ןיב

 ,תודרפנ תותשרב תכלל סאה :הלא\שה תרתונ
 ,תובלושמ תותשרב תכלל וא ,וזב וז תורחתמה

 ?וז תא וז תומילשמה

 ידיל האב אל כזלטו ןופלט תותשר ןיב תורחתה

 תרושקתב סג אלא ,ואידיו תרוסמתב קר יוטיב

 -חתמה תושידחה תויגולונכטה ןיב .רובידו סינותנ
 לגורקימ תוילוח יתוריש סג שי ,םינותנ תרבעהב תור

 תותשר ,יאת ןופלט"וידר ,תויטרפ סגו (₪018.אוסנ)

 תויתרפיס תרושקת תותשרו תוימוקמ תרושקת
 .(8סא) סיבולש סיתורישל

 -ודבו בחרה"ספב םילודג תונורתי כ"לטל
 סע הלועפ ופתשי ןופלטה תותשרש הארנ .ת

 לוצינו םיבולש םיתוריש חיטבהל ידכ ,כ"לט תותשר
 .םיבאשמה לש ליעי

 0095 טקייורב

 םסרופמה כ"לטה טקייורפ אוה 0086 טקייורפ
 שא אקפ-גא[שא 6815 'בחל ךייש אוהו ,ב-הראב רתויב
 ינוויכוד | :םיירקיעה | וינייפאמ | 60% אש
 רבחמו תולודגה םירעה 6-ב חתופמ ,יביטקארטניאו
 םיתורישה ;םיצורע 30 ריבעמ ;בא"יתב 350,000-כ
 :םיללוכו תשרה ךרד 'הבית' וא 'הליבח' רוצב םינתינ
 ?גצ-) היפצ ןמז יפל םולשתב תוינכות ,קוחרמ תוינק
 ץורע יפל וא (קגז לסגו) םוי יפל וא (?פ8.\ןפא

 הרקב ,םייטמוטוא םימולשת ;(קגו -58-דוגאאש( )
 -קמ תציחל תרזעב) תועד עיבהל תורשפא ,קוהרמ
 עקרמ לע תוימוקמ תויונחמ תורוחס תגוצת ,(םיש
 -דוטס ןיב רשק תריצי ,(תומלצמ תרזעב) היזיולטה
 .דועו ,הצרמ ןיבל היבב סיטנ

 אספוק'ה .(1977) סובמולוקב ליחתה טקייורפה
 יונמה לצא תאצמנה (דפהאוזאגו "פו \0א.80א"ו "הרוחשה
 -ורעה תריחבל סינצחל 30 סע ןטס בשחמ וינכ איה

 תונעל רשפא םתועצמאבש ,םיפסונ סינצחל 5-ו ,סיצ
 ןימזהל ;אל ;ןכ :ב תשרה ליעפמ לש ויתולאש לע

 שמחמ תחאל בישהלו ;היפצ ןמז יפל םולשתב תינכות

 .םירקסב תוירשפא תובושת
 ,גרובסטיפ ,ןוטסויב תואצמנ תותשרה רתי

 -ארל לעפוה סאלאדב .וגקישו סיאול טנס ,יטניסניס

 ,םירעה לכ .םייטפוא םיביסב רשק ב"הראב הנוש
 .(1983) ןיוול תועצמאב סובמולוקל ורבחתה

 347ו םייונמ ןוילימ 2-כ 00856-ל ויה 1983 תנשב

 "-קייורפ וחתפתה 0085 טקייורפל ליבקמב .םיצורע

 אס - אאוסאא ה :ןוגכ) םיפסונ סיינויסינ םיט

 -ביטקארטניא כ-לט תותשרש וחיכוהש ,(פ0אס דחסא
 םיתוריש :םיתוריש לש בחר ןווגימ תורשפאמ תוי

 סיתוריש ,םירגובמ ךוניחל םיתוריש ,םייתליהק
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 .םישישקל

 תורבחו ןופלט תורבח ןיב הלועפ ףותישל המגוד

 טול סג .הינרופילק ,וטלא ולאפב תוארל רשפא כ"לט

 םיקחשמה תא ריבעהל ידכ (1984) הטיוח סל'גנא

 -ויב תושידחה תויגולונכטב ושמתשהו ,םייפמילואה

 תיתרפס תרוסמתו יטפואיביס :עדימ תצפהל רת

 תא) ריהמו יטיא ואידיו ,רוביד יצורע ףלא 240 רובע
 יצח ךותב ותומלשב ריבעהל םילוכי ויה ךינתה

 תויזכרמל ףסונו ,םייפמילוא םירפכ 42 ורביח ,(הינש

 -לצממ תותואו סידיינ םיגתמ ולעפוה ,תוליגר גותימ

 ךרד תרוסמתל םייתרפס תותואל וכפה היזיולט תומ

 םלועה יבחרל סשמו ,דווילוהל םייטפואה םיביסה

 -כ ונקתוה םייפמילואה םירפכב .(תיתרפס הרוצב)
 ךרד סינוש סידקוממ עדימ וריבעהש ואידיו יגצ 0

 -ירדמו םילילמת ידבעמכ סג ושמישו ,ןופלטה תשר

 -דיימ תואצות תוינכות ןוכדע .ןוגכ םיינורטקלא סיכ

 ,הדאיפמילואה המייתסנשמ .תויורחת לש תוי

 -ידקה סל'גנא סולו ,תיתרושקתה תיתשתה הראשנ

 רצונש םגדה ,סלואו .'תבשקותמה ריעהי תא המ

 ושש הארנכ .םיתבל אלו םיקסעל דעוימ קוה-דע
 "תבשקותמ ריע" :צץמאל הטילחה ב-הראש ךרדה
 םיקסעל לכ םדוק

 -ידואו סקטואידיו ,ינורטקלא ראוד ,ילוק ראוד
 סימושצמ סיעבונש סייתיב םימושיי סה סג טסקטו
 , .בשחוממה דרשמב

 -אילימ 10-ל לעמ םה ב-הראב כ"לטמ תוסנכהה
 כ"לט תותשר ןיב הלודג תורחת שיו ,הנשל רלוד דר
 -יב נא ,יס.יב.יס ןוגכ ,תולודגה היזיולטה תותשרל
 .ןופלטה תותשר לע סג םימייאמו ,יס.יב.יא ,יס.

 הילגנא
 ןיבל כ-לט ןיב הלודגה תורחתה ,ךוראה חווטל

 דחוימבו ,הפוריאב הארנכ חתפתת ןופלט תותשר
 קר הילגנאב חתפתהל ליחתהש ,כ"לטה .הילגנאב
 ןמזל דע תרכינ תומדקתה ומצעל םשר אל ,1980-ב
 ,קושה תושירדבו סיקוחב יוניש ללגב ,לבא .ןורחאה
 ליחתמ בצמה ,היצזילרבילה תוינידמ ללגב רקיעבו
 גותימ  תייגולונכט לש תוחתפתהה םג .תונתשהל
 יתורישו ןופלט ןיב רבוגו ךלוהה בולישהו "יבכוכ
 סירשפאמ ,הז בולישמ האצותכ םירשפאתמה כ"לט
 הניחבמ םייביטקרטא םיתוריש שמתשמל עיצהל
 .תילכלכ

 תויאפוריאה תולשממה "80-ה תונש תליחתב
 -רקיע תוביס יתשמ כ"לטה לש ותוחתפתה תא ודדוע
 :תוי

 תא הליבגה (880306ג5זד%) תרדושמה היזיולטה .א
 לש הריחבה תלוכי תאו תיתיישעתה תוחתפתהה
 .שמתשמה
 -יתבלו ,הפונת לביק 'תבשקותמ הרבח* לש ןויערה .ב
 -ויב םינווגמ םייביטקראטניא םיתוריש סיאבומ בא
 .רת

 תורמל .תושק תולחתה כ"לטל ויה הילגנאב
 הנש 23-ל ונתינ תוגתוממ תותשר רובע תונויכזהש
 עבש קר 1987 תנש ףוסב ,ןתוחתפתה תא דדועל ידכ
 6811א6 תרבח לש הסיפתה .לועפל וליחתה תותשר
 גותימה זכרממו ,'סיפנעו ץע' גותימה זכרמל דע איה
 ימ 150 קחרמב ,בא-יתבל סירזפתמ םידרפנ םילבכ -
 דבעמו 'הרוחש הספוק' סיאצמנ יונמה תיבב .גתמהמ
 טק ירדת תא הריממ 'הרוחשה אספוקה' .ריע%
 .גתמהו יונמה ןיב חיש-וד רשפאמ דבעמהו ,ש(=ל
 רשפאמ אוהו ,תיבל יבכוכ רוזיב שי ,ןופלטב ומכ
 לע הרקבה .םייביטקארטניא םיתוריש סינכהל
 -פתה דקומב בושחימל ;גותימ יזכרמב תרזובמ.תשרה
 תקוזחתש םיחוויד שי ,ןכ ומכ .םידוביע תוחפ שי לוע
 ןתינ לועפתה דקוממש ללגב ,רתוי הלוא תכרעמה
 .גותימ יזכרמל דע תכרעמה לכ תא קודבל

 םע דחיב \ואופסא ומכ ,הילגנאב כ"לט תורבח
 סירוזאב ןהלש ןויכיזה ירוזאב תוקוושמ אופת(ר:צ
 יתוריש םג ,היזיולט יתורישל ףסונב ,םיתיישעת
 ויהי כ"לט יליעפמ 1990 תנש רחאלש םיפצמו ,ןופלט
 ירוזאב יאמצע ןפואב ןופלט יתוריש תתל םיאשר
 .ןויכיזה

 לש וזל דואמ המוד תגתוממ תיבכוכ היגולופוט

 תונורתפ שפחל תפסונ הביט תאזו ,ןופלט תשר

 .סבולישל

 תגתוממ תיבכוכ כ-לט תשרב ןופלטה תסנכה

 .ינוויכ-ודו ,דחוימ טרס-בחור יונמ לכ רובע תשרוד

 סע ןופלט בלשמה ןורתפ החתיפ 6ג81511א8₪ תרבח

 שי ובש יונמה תיבל גותימה זכרמ ןיבש לבכב היזיולט

 תודיחי ינשמ בכרומ ןורתפה .טרס-בחור לש הברזר

 לש יטרדנטסה דודיבה ךותב תאצמנ תחא הדיחי

 ידכ ,תיב לכ הסינכב ןקתומש ,היזיולטה טלקמ

 -יחיה ;היזיולטו ןופלט :םיתורישה ינש ןיב ןיחבהל

 הרוצב .גותימה בכוכ יזכרמב תאצמנ הינשה הד

 תויבכוכ תויזיפ תותשר יתשמ תבכרומ תשרה תאזכ

 50 דע סיתרשמה יבכוכ גותימ יזכרמ םע כזלט תשר

 יבכוכ גותימ יזכרמ סע ןופלטה תשרו ,סייונמ 60 וא

 סייונמ 900-כ םיתרשמה
 הנורחאה הנשב העידוה הילגנאב םילבכה תושר

 יוטיב ידיל אובי ובו ,םהגנימריבב ןויכיז לע (1988)

 -יריל םיפצמ ךכמ האצותכ .ןופלטו כזלט ןיב בוליש

 תוימוקמ ןופלט תוחיש יריחמב תודח תוד

 כ"לט תותשרש חינהל שי ,חילצי טקייורפה סא
 רתויב תובושחה תותשרכ ןמצע תא וחיכוי הלאכ

 סיללוכה סיינורטקלאה םיתורישה לכ לש בולישל

 םיתורישו קוחרמ | תודידמ | ,ןופלט | ,כילט

 .םינוש סייביטקארטניא



 תפרצ
 תוביסה תחא אוה תפרצב תרושקתב לופונומה

 ימוקמ לאיצנטופ תולעב תויגולונכטהש ךכל
 קר .םינש רשע לש רוחיאב וסנכנ יביטקארטניאו
 תוינידמב סייונישה וליבוה 1981-1985 סינשב
 .םישידח סייגולונכט סימושייב םייונישל תרושקתה

 חותיפ לע וססבתה 'תטווחמ ריע' לש םיטקייורפה
 םיתורישהו ,תיביטקארטניאו תילאוזיו תרושקת
 סיווהמ - סקטואידיו ןוגכ - ךכמ סיעבונה םישדחה
 םתמורת ללגב ,ץצראה תא שדחמ טווחל הקדצה

 .תיתרבחו תילכלכה
 ,םייטפוא םיביס הבו ,השדח הידמ החתפתה

 תומוסרפ ילבו סע) תוימוקמ תויטרפ וידר תונחת
 פ -סזפפ0ד 8804ת-) רישי רודישל סינייוול ,(תוירחסמ
 רודישל תויטרפ היזיולט תונחתו ,(65ז 55
 ?)'בושקתה תינכות' סשב העודיה ,תינכותה .ימוקמ

 סינכהל הרטמכ הל הביצה (8008/\אא דד

 רומא סהו ,בא-יתבל (אזאח+) לטינימ יגצ ןוילימ 0
 .םיחווידמ) .ןופלטה ירפס לש סמוקמ תא סופתל סיר

 סיגצ ןוילימ 3-מ רתוי רבכ םימייק יכ הלוע םינוש

 5-מ רתויל סירבחתמה ,סיקסעו בא-יתבב הלאכ
 "ורישה .(ןופלט יווק תועצמאב עדימ ירגאמ סיפלא
 ןופלט ירפסו בהז-יפדל ףסונב ,רתויב םיצופנה םית

 ראוד ,קוחרמ תוינק ,תידרשמו תיתיב תואקנב :םה
 .דועו ,(א901 דוקב) ינורטקלא

 -ינורטקלאה תיישעת חותיפל התמורתל ףסונב
 -שהל הייסולכואה תא הטישה הליגרה ,תפרצב הק

 .םישקמה חולב שמת
 היגולופוטב םייטפוא םיביס םושייל טקייורפב

 דע בא-יתב ןוילימ 6 לש תורבחתה תננכותמ תיבכוכ
 אוה תאז תשר לש בושחה ןייפאמה .1992 תנשל
 תרזאה ,המיאתמ הנכות תרזעב .תויביטקארטניאה
 -ודיש :אמגודל) תיביספ הרוצב תוינכות טולקל לוכי

 -ודל רצומ) רוחבל ותורשפאב שי ןכו ,(היזיולט יר

 ןיב רשק חטבומ תאזכ הרוצבו ,חישדוד סייקלו ,(אמג

 .ךפהלו ,םיטלוק-ברו םירדשמ-בר
 דכינ םיחוור ויהי תאזכ תשרמש סיחינמ תפרצב

 םיתורישמ סג אלא ,היזייולט ירודישמ קר אל ,סיר

 -ימש ,תיתיב תואקנב :ןוגכ סינוש סייביטקארטניא
 ,תודעסמ ,תוגצה ,םיסוטמ ,תובכרב תומוקמ תר
 םיססובמ תפרצב סייגולונכטה סימושייה .המודכו
 היצקארטניא ,טרפה לש הריחבה שפוח ןיב בוליש לע
 םיילכלכ םיבושיחו ,אסיג דחמ םירסמ תפלחהו
 .אסיג ךדיאמ ,םייקסעו

 ץיראיב טקייורכ
 זא בשחנו ,1979 תנשב תפרצב סקוה טקייורפה

 םיביס תשר רובע הפוריאב רתויב סדקתמה ןויסינכ
 .תיביטקארטניא תיבכוכ היגולופוטב ,םייטפוא

 ,ענ סקטואידיו :תקפסמ תשרהש סיתורישה ןיב

 בוועקת

 ,םינותנ ,רוביד ,ההובג תוכיאב וידר ,ןופלטואדיו

 -לושמ סייתרפס םיתוריש סה הלא לכ .תוענ תונומת

 פפא - חמסה דפ 358005 תיתרפס תשר ךרד ,םיב

 יוסינל דעוימ היה טקייורפה .(פוסחג1- אטום

 םיתורישל תיתרפיס תימואל תשר תלעפה תארקל

 תונש ריע" לש סגד תויהל רומא היהו ,(וטפא) םיבולש

 ."2000-ה

 ןווגמ ולביקש ,בא-יתב 1500-כ ורבחתה תשרל

 תורז תורבח לש םג) תוינכותו סיתוריש לש בחר

 רואידיו" :(ןולמ-יתב ןוגכ סיירוביצ םיתוריש תונתונה

 -מת ,סקטואידיו בלשמה (3075ת050) "לע-סקט

 הצק דויצ לע ססבתמה 'קנבואידיו' ,עמשו תוענ תונו

 בותימב תרוסמת רבוע סקטואידיו סדומ וב שיש

 ,(\65/9ו0א) רזייל ססובמ ואידיו טילקתו תונמ

 תוינכות ,(וחס506/0770) תוינק-ואידיו רשפאמה

 םיצורע 30 ;תויביטקארטניא תויכוניחו תוידומיל

 ;היפצב סולשת סיסב לע סקלחש היולט ירודישל

 .דועו ,ההובג תוכיאב וידר יצורע 2

 לע ןילופונומה לוטיבמ האצותכ ,1982 תנשב

 דעמש ,בחר-ספב תרושקת תשר החתפתה ,תרושקת

 תא הליבומה (אטסוס/מאאו 00 וא16\הסא) ואדיו

 .יצרא ףקיהבו בחר-ספב תבלושמ תשר תארקל תפרצ

 תותשר יתש תעפוה עונמל הלוכי תאזכ תיתרפס תשר

 .םיבולש םיתורישל הינשהו כ"לטל תחא -- תודרפנ

 סייטפוא םיביסב חותיפ לע תססובמ תשרה-

 : .הקינורטפואבו
 6 תאז תשרל םירבוחמ ויהי 1992 תנשבש ןנכותמ

 םיפסונ בא-יתב ןוילימ 1 ןכמ רחאלו ,בא-יתב ןוילימ

 .הנש לכב

 רשקתה דרשמ) שדח ידרשימ-ןיב ףוג סק תפרצב

 גיהנה אוהו ,אומצסא ד/-915\6 (סוקלט ינרציו תר

 .תיתיישעת היגטרטסא
 "שרה תלעפהל תויארחא תוימוקמה תויושרה .

 -צמאב תאזו ,וידרהו היזיולטה לש תוימוקמה תות

 וי וו ב. --- ב... ₪ 000 - 00000 8

 תוכייש םהיתוינמש ,תוירחסמ לועפת תורבח תוע

 .םייטרפ סיפוגלו תוימוקמה תויושרל

 -סיסבה םיתורישה תא רוחבל סילוכי םייונמה

 היזיולט תוינכות 15-מ תחא תינכות הליחתב - םיי

 30 ךותמ דחא ,רתוי סדקתמ בלשבו ,ואידיו יצורע וא

 .504%4 טרדנטסב סה היזיולטה יצורע .םיצורע

 ךרד) ינש ןופלט :רוחבל רשפאש סיפסונ סיתוריש

 -יולט טלקמ לש רוביח ,סקטואידיו ,(השדחה תשרה

 תוחיטב לע קוחרמ חוקיפ ,השדחה תשרל ףסונ היז

 .דועו ,תונומתו ואידיו ,עדימ ירגאמל רשק ,תיבה

 25,000) ראילפטנומב סג ויה סיפסונ תונויסינ

 ףלא 100) סירפ ;(בא-יתב ףלא 200 ךותמ סיעקת

 .ייסרמו ליל ,ןאק ;(בא-יתב ןוילימ 2 ךותמ סיעקת

 ואידיועמשל תיתפרצה תרושקתה תינכות

 -טפוא סיביס) םילבכב תֶרושקת תבלשמ ,תיתפרצה

 תוינוויכ-וד תרשפאמה תיבכוכ היגולופוטב םיי

 - בושקת) הקיטקמלטב (המלש תויביטקארטניאו

 .(םיבשחמ תרושקת

 ןפי
 "םירע" לש שדח רוד חותיפ לע קזח שגד סשומ ןפיב

 ררבמ תרושקת תלעב הרבח רוציל הרטמב ,'תוטווחמ

 חתפלו סינכרצה תארקל אובלו ,אסיג דחמ תרק

 .אסיג ךדיאמ תוירחסמ תוכרעמ
 ןהו םינפ "ראשונב ןה ,תרקובמ ןפיב תורחתה

 .ץראל ץוח יאשונב
 תרושקתב תוחתפתה יבלש השולשב ןיחבהל ןתינ

 םה רתויב םיעיפשמה םימרוגהו ,1970 תנש זאמ
 עקד - אופ 0 05 גאס) רארדהו תרושקתה דרשמ
 אשקסא דוצ 20/ק4 8 דנ-) אוז תרבחו (ה100
 תעיבק אוה תרושקתה דרשמ לש ודיקפת .(וסאפ
 ללוכ ,הילא תורושקה תוישעתהו תרושקתב תוינידמ
 ירודישו םיבשחמ תרושקת ,הקרבמ ,ןופלט ,ראוד

 ו



 אוז 'בח ;סילבכ וא ריווא ילג ךרד היזיולטו וידר
 בחר-ספב תויתרפיס תותשר לש הסיפת החתיפ
 הליבקמו ,א5 סשב העודיה ,םיבלושמ םיתורישל

 .תורחא תוצראב 50א תסיפתל

 כ"לטל רושק ₪5%-ה תינפיה הפקשהה יפ-לע

 קודה סויקררד רוציל ץמאמ רכינו (סילבכב היזיולט)

 ריעיללו תמדקתמ עדימ תרבחל עיגהל ידכ םהיניב

 ."תמדקתמ תטווחמ
 רחסמה דרשמו אשז ,ןפיב סיבושח סימרוג ינש

 סיטקייורפ ינש 1973-ב וננכת ל"ניבה היישעתהו
 230) דגאא השדחה ריעב ןושארה :םידרפנ סייוסינ
 לש הסיפת לע ססובמ טקייורפה .(םיבשות ףלא

 ךסס5 - דגאש\ ס00ג- :ארקנו תמדקתמ םסילבכ תרושקת

 דובמ ,ינשה טקייורפה ;אנג! 6ג ו 5 א0תדדסא 5ו/5דשאו

 1064978 וא0-ב קיזספא(וגהסא2גתסא לש ןויער לע סס
 1-סומפ - 0078 צ תחת (דדש 0641. :ארקנו אשא דסיאא
 תויביצקת תוביס לשב .יופטג1  זספא\ הסא 5צפדמאו

 דש ן[עא6 5041 :ןוגראב םיטקייורפה ינש ודחאתה
 1973-ב .םיזספו רסא 5 סשן 0לאאד 5502 דוס
 -ובגה תולעה ללגבו ,הלכלכה לע טפנה רבשמ עיפשה

 םסיצוחנה ,המגודל סיילאיסקאוק סילבכ לש הה

 .החדנ טקייורפה ,כ"לטל
 לש תשדוחמ הקידבל סרג טפנה רבשמ ,סלואו

 תרושקתב הרובחתה יעצמא תא רימהל תויורשפאה
 .ןופרראדיוו ואידיו תודיעו :ןוגכ דפ 2006

 -ב הנושארה 'תטווחמה ריע'ה הכנחנ 1976-ב

 ,סיילאוטקלטנאו סיריעצ סיבשות הבש ריע ,דגאא

 .ויקוטב סבורב סידבועה

 11 לבקל היה ןתינ השדחה תשרה תועצמאב
 היטולט ':םישדחו םיליגר תרושקת יתוריש
 -ימיסקפ ןותיע ,סולשתב היזיולט ,תיביטקארטניא
 .המודכו ,היל

 רקיעב ,דגאש סבפ-מ הנוש (1978) ז8-0ש טייורפ
 תבכרומ היינבבו תברועמ היסולכואב רבודמש ינפמ
 .סירזובמו סילודג םינבממ

 לש תשר החתופו ,כ"לטב תוניינעתהה הרבג זאמ
 םיזכרמ סע ,תיבכוכ היגולופוטב סייטפוא סיביס
 ,םייטפוא םיביס הלוכש ,תשרה .הלעפה יזכרמ-תתו
 ןפלוא ןיב ואדיוזעמש םיתוריש תסנכה תרשפאמ
 יפל ,לבקל םילוכי סיבשותהו ,סירוגמ-יתבל יזכרמ
 ,ואדיו תוטלק תרזעב ןתינה ילאוזטיו עדימ ,הנמזה |

 שמתשמה לצא דויצה .דועו םיפקש ,תויטטס תונומת
 .תדלקמו תרפופש ,היזיולט תמלצמו טלקמ ללוכ

 ,תידרשמ-ןיב תצעיימ הדעו המקוה 1984-ב
 -קתמ עדימ תרבח* לש ןויערה תא סדקל הדיקפתש

 תרושקת תשר .(אסשאאאצפ םיספאוא\דהסא 50ד) תמד
 ידע (1983) אחאנואתג ריעב המקוה תמדקתמ עדימו
 ףותישב סינוש םירוזאב סג א חתפל הכישממש ,אזד
 .םיימוקמ סייתלשממ סימרוג סע הלועפ

 תא םדקמ ינפיה תרושקתה דרשמ ,ליבקמב
 השדח הידמו ₪\זצ, אפ דחאמה 1נתוסאג טקייורפ
 טקייורפ תא תמדקמ אוזח-ש ןמזב-וב ,ירוזא חותיפל
 .דו תדספןג-ל המודה ,אפא אפו ססאאתאחד

 אפו עח:סזב 00א/תשאזזצ טקייורפ

(1984) 
 תרושקת תשרו םדקתמ כ-לט בלשמ הז טקייורפ

 -גודל םירוזא 8 ורבחנ .םיבשחמ תססובמ תיתרפיס
 -ב לועפל ליחתהל היה רומא םהב ןושארהו ,המ
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 (1986) מז תדסקזג טקייורפ

 רובע המגודל ריע טקייורפ* םג ארקנ טקייורפה
 . גז, 5 לע ססבתמ אוהו ,'תידיתע תרושקת
 100-כ ךותמ (אמגודל סירע ויהיש) סירע 10 ורחבנ

 הרטמ סיטקייורפה לכל .תודמעומ ושיגהש סירע
 יכוות תוססובמ *המגודל םירע' תונבל :תפתושמ
 ,יביטקארטניאו ינוויכדוד כ"לט ןוגכ ,םינוש תרושקת
 -ספב טפא לש תבכרומה תיתשתהמ קלח הנייהתשו

 ןופספאופבא15 = א- :ןוגכ ,םישדח סיתוריש .בחר

 ,םינכרצהו סינרציה תלעותל פספאו\דוסא 00800-%ד4ו

 - מ ם\סזא6 ;להקה תעד רקסו עדימ תלבקל רשקב

 ינורטקלא עדימ תלבק

 ,ךוניח תוינכות ;עדימה תטילק רחאל תובוגת גוריד

 תועצמאב תורחא תוכרעמ סע תוינכות יפוליח
 -חא עדימ ירגאמו תונוש כ-לט תותשרל תורבחתה
 ,0.0/85 ןוגכ תותשר י"ע ןיוולמ הרישי הטילק ;סיר
 ,דועו ,םייונימל םירודיש

 לארשיב תויוחתפתה
 תוינכות ץאומ בצקב תוחתפתמ לארשיב סג

 ,תינרדומ תרושקתל התוא ליבוהלו ץראה תא תשרל

 ריע' וליפא וא 'תבשקותמ ריע' לע רבודמ אלש םגה
 ."תטווחמ

 -יפמ האצותכ תרושקתה דרשמ הנבמב סייונישה
 ,(1987) 'ראודה תושר'ו (1984) 'קזב'ה י'בח לוצ

 בושקית יתורישב תיתורחת תוינידמ ץמאל ורשפיא
 .('קזב' 'בח ידיב ראשנ ןופלט לע לופונומה)

 ירודישל הצעומה סע ףותישב תרושקתה דרשמ

 ,םילבכב היזיוולט רובע סיזרכמ ןיכה ,םילבכב

 דחא לכש ,םירוזא 31-ל הקלוח ץראה תאז הרטמלו

 .בא-יתב 40,000-מ תבכרומ תילכלכ הדיחי םהמ
 ודמעי םא ,תונויכיז לבקל ולכוי םייטרפ םימזי

 1988 תנש תיצחמ דע) .שארמ םיעובק סינוירטירקב
 ,םינושארה םירוזאה תרשעל םיזרכמ ואצי רבכ
 -תה לועפל וליחתי 1989 תנש עצמא דעש ןנכותמו
 .סילבכב היזיולט לש תונושארה תונח

 -ורקה םינשה שמחב כ*לט טקייורפב העקשהה
 היהת סילבכל תיתשתה .רלוד ןוילימ 400-כ איה תוב

 'בח לש תרושקתַה תיתשת סע תפתושמ וא תדרפנ
 םג סהש ,םימזיה לש םלוקישל םאתהב ,'קזב*

 .סיעיקשמה

 ;תוימוקמ תונחת לש יפוא ואשי כ"לטה תונחת
 תיתשת ךרד היהי סינוש לועפית ידקומ ןיב רשקה
 .םירצק סילג וא םייטפוא סיביס ,תיווק

 םירודיש םהבו ,כ"לט לש סיצורע 24 תוחפל ויהי

 'תוקפה ,ההובג תוכיאב םיטרס ,םידחוימ םיימוקמ
 ,ריוואב תורדושמה היזיולט תוינכות ,תוימוקמ
 .םיינופואירטס וידר יקיפא 18 םסגו ןיוול ירודיש
 הטילק ידקוממ ונזוי תוכרעמה לש לועפתה ידקומ

 ףופכ) סינייוול ירודיש תטילקל תוחלצ ונקתוי םהבש

 .(םימיאתמ םירושיא תלבקל

 אל הלעפהל תונושארה סינשה שמחבש ןנכותמ

 ימדמ קר הנייהת תוסנכההו ,תמוסרפ רדושת

 -יולט ומכ ,םירחא סישדח סיתוריש .יונימו הנקתה

 ..םה םג וסנכיי '3 ץורע' וא (?אצדצ) סולשתב היז

 איהש ,ןייוולב היזיולטל זרכמ ססרפתהל רומא
 וטלקיי ןייוולה ירודיש .דבלב סייונמל היזיולט

 ריוואב ץפומ רודישה .תודחוימ תונטנא תועצמאב
 טולקל לכוי חנעפמ ודיבש יונמה קרו ,תנפצומ הרוצב

 תועצמאב סג וצפוי סייונמל היזיולט ירודיש .ותוא
 ידי-לע ךכל הצקויש דחוימ קיפאב ,כ"לט תוכרעמ

 .םילבכב םסירודישל ןויכיזה לעב

 לש תודרטסוטוא תחתפמ 'קזב' 'בח ,ליבקמב

 םהבש סירוזא םיזכרמ - סיטרופלט ,סייטפוא-םיביס
 תינייוול תרושקת ,תונטנא רפסמ לש זוכיר היהי

 תונמ-גותימב סינותנ תרושקת תרבגה ,תיצרא-סינפ
 תרושקת ,(ש/ב"א 64 דע תוריהמב 'תנארשי' תשר)
 2דע תוריהמב 'תנרפיס' תשר) הדוקנל-הדוקנ סינותנ
 יגולנאה דויצה תרמהו ,תיאתה ןופלט-וידר ,ש/בדמ
 1987 תנש ףוס דע) שדח יתרפיס דויצל ןשוימה
 .(יתרפיס דויצב ראב תויזכרמ ללכמ 40%-כ ולעפוה

 ,הפרטצה לארשי תנידמ - ימואלךיבה רושימב
 -צרוסנוקל *קזב* תרבחו תרושקתה דרשמ תועצמאב

 תרושקתב םסיקסועה םינוגרא 16-מ בכרומה סוי
 ןיב ימיזתת לבכ תחנהל ,תונידמ 10-ל םיכיישהו
 היקרוט ,לארשי) ןוכיתה סיה לש יחרזמה ןגאה
 :רתויב השידח היגולונכטב רבודמ .הילטיאו (ןוויו
 .תיתרפיס תרוסמתו יטפוא ביס

 -עהל תשמשמה ,תינייוולה תרושקתה סוחתב
 תשרב ןה ,םינותנו ןופלט ,היזיולט ירודיש תרב
 הרבח המקוה ,תיצראה תשרב ןהו תימ%אל-ןיבה
 תרושקתה דרשמל תכיישה (1985) 'תרושקת יקיפא'
 תימואל-ןיבה תינייוולה תרושקתה .'קזב' 'בחלו
 תרושקתל דחא ןייוולו ,םינייוול שולש ידע תכמתנ
 .תירצא םינפ

 ינפל טסא יתוריש סיזוח אל תויוחתפתהה לכ סע
 ₪ .אראב 1995 תנש



 | יחדחה 7777 דלה דקה הע ןטועפ קור | ו

 ו
 8 ו

 ך

 יבשחוממה תיבה'

209 

 סינשב קיסעהש 'בשחוממה דרשמה'

 ,םיבשחמ ישנא תונורחאה
 עיגה סרט ,סיקסעו תרושקת
 היגולונכט הלוע רבכו ,ואישל
 .יבשחוממה תיבה' :השדח
 תיבה* תיישעתש סיאבנמ
 תארכינ ןפואב הנשת 'בשחוממה
 רושעב םייחה ילגרה תאו סירצומה
 .אבה
 אוה ימל ?'בשחוממ תיבי אוה המ
 תויורשפאה ןה המ ?המ סשלוצוחנ
 ?טרפב ץראבו ללכב
 רמאמהש תולאש רפסמ ןה הלא
 .ןהב קסוע

 זוהמ -בשחוממה תיבה
 תיבה תא םסיבזוע ,םיינרדומה םידבועה

 סשב העודיה העפות - הדובע תרטמל

 סיבר ךופהי בשחוממה תיבה .'6סאואוטדממ5
 ןבלה ןוראווצה ישנאל רקיעב 6סאואוטד₪5-המ

 קוחרמ סידבוע רמולכ ,דשו.ם60אואוטד 85-ל

 .יתיב בושחימ תועצמאב
 םירצוממ בכרומ יתיבה בושחימה

 -יעז םידבעמ תוססובמ תוכרעמו סיינורטקלא

 תיבה* .תרושקתו (אוו6אס;אַס6א55085) סיר

 -חימו היצמוטוא ,רתיה ןיב ללוכ 'בשחוממה

 גוזימ ,םומיח :ןוגכ םייתיב םיכילהת לש בוש

 תלבקו רודיב ,תוחיטב ,םימ ,למשח ,ריווא

 ."וכו הקעזא תוכרעמ ,(וא?סדג[אאופאד) עדימ
 ישומיש-בר ףוסמו בשחמ - דפ! ת(ח55-ה

 היזיוולט :םידיקפת השיש תוחפל אלממ -

 קסיד ,ואדיו תטסק ,ישיא בשחמ ,תינועבצ
 תכרעמה .תרושקתו סקטואידיו ,ואידיו

 בשחוממה תיבב הדימ התואב שומישל תנתינ

 .(1 "סמ רויצ) בשחוממה דרשמבו

 קלח איה (א0או5 אסד) תיתיבה תשרה

 ,(? 'סמ רויצ) תיללכה תרושקתהמ דרפנ יתלב

 :סיירקיע םסימוחת העבראל התוא קלחל ןתינו

 ,(2) תימוקמה תשרה ,(1) תיתיבה תשרה
 -ןיבהו תימואלה תשרהו (3) תירוזיאה תשרה

 .(4) תימואל

 תיבה
 יתרפיסה
 רחמ לע

 תותשרל רוביחל תנתינ תיתיבה תשרה
 תירוביצ תשרל :תוטיש ןווגימב תוינוציח
 -אל ,תונמ-גותימב וא םילגעמ-גותימב ,גויחב
 רשק רוציל ידכ ,תיבה גג לע תחלצ תונטנ
 םילבכב היזיוולט ,וידרל ,ןיוול תועצמאב
 ."וכו

 תורבחתהל תונושה תושיגה ןווגימ ךותמ
 :תובושח תושיג יתש ןייצנ תיתיבה תשרה
 היזיוולטה תורבח תשיגו ןופלטה תורבח תשיג
 .םילבכב

 - בשחוממה תיבה
 ןופלטה תרבח תשיג

 (יקזב' בח ץראב) ןופלט תורבח הברה

 -םיביס תוססובמ תרושקת תותשר תוחתפמ
 יתוריש תינמז-וב ריבעהל סילגוסמה םייטפוא
 ,ואדיוו םיטסקט ,םינותנ ,רוביד :ומכ עדימ
 18.5.5.א. סשב העודיה היגולונכטב

 (ואדמ6תגדמפ םאסגפפגאספס 5
 .פוסח א[ אא סמא5)

 תועקשהו ךורא ןמז שרודה ךילהת והז

 .דואמ תולודג

 -יכרמ לע תיתיב תרושקת תשר - 1 "סמ רויצ

 .םינושה היב

 תיתיב תרושקת תשר לש המוקמ - 2 'סמ רויצ
 (1) תרושקתה תותשר רתי ןיב

 סילבכב הזשיוולט תותשר ,תאז תמועל

 ןכ לעו רתוי סילבגומ םירוזאב תוחתפתמ

 תועקשה תוחפב ,תויטרפה תורבחה תולוכי

 תוינוכסח תואצותל עיגהל ,רתוי רצק ןמזבו

 .םייטפוא סילבכב שומישב םג ,רתוי תוריהמו

 ו



 ןוחטב
 תותלד ,תונולח ,םירבעמו תורדג תחטבא

 :ןוגכ םיעצמאב ,םירעשו
 .(רוביח וא קותינ) ילמשה גותימ <
 .ילמשח-וטופ חוקיפ <
 -מתשמה סירישכמ תרזעב םיחטש לע חוקיפ *
 וא לגורקימ ,ילוק-לע תויגולונכטב סיש
 .סודא-ארפניא
 -למשח סילוענמ לש קוחרמ הריגסו החיתפ <

 ."וכו םירעש ,בכרל םימוסחמ ,םיי
 .קוחרמ הרואת תלעפה <
 ןווגימ ילעב) קוחרמ ואדיוו יתעימש חוקיפ <
 סע בולישב סג ירשפא .(םימושיי לש בחר
 תולכתסהה ןוויכל קוחרמ הנווכה יעצמא
 .(200א%ו) תוברקתההו

 תוחיטב
 לע םיאשונה םילוח סישנאמ סורח תוקעזא <
 דע חווט רצק דחוימ יטוחלא רישכמ סמצע
 ךרדו וכרד רשא הרידה ךותב דחוימ טלקמל

 -יימ הרזעו חוקיפ זכרמ קעזומ לבכה תכרעמ
 .(54א16 8דדסא) תיד
 דגנ (םיירטמלט םיעצמאב) הרימש יתוריש =
 .לובג תגשהו תוצירפ

 תרושקת
 םג הצק דויצו בשחמ ןיב םינותנ תרבעה =
 .תוירטמלט תורקב לש קלחכ

 .סקלט ,הילימיסקפ ,יפרגלט רשק

 .תודוקנ יתש ןיב רוביד לש רשק <
 םיעיפומ 1 'סמ הלבטבו 5 'סמ רויצב

 -ורדה תויוריהמה סע דחיב םינוש םיתוריש
 .(טרס-בחור) תוש
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 .כ-לט תשר תיינבל תויורשפאה תחא - 6 'סמ רויצ

 -וממ בכוכ'ל ריבעהל םישורדה םייונישה
 -תמה תא סיסינכמ ובש לוציפה ןוראב סה 'גת
 לע ןקתומה דויצ שי םש ,יונמה תיבבו ,םיג
 .גצ םע דחי ריקה
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 .םייביטקארטניא םייתיב םיתוריש - 5 'סמ רויצ

 תותשר לש תוינכות ,המגודל ,הילגנאב
 לש היגולופוט לע סדוק תוססובמ ויה כ"לט
 -וממ בכוכיל ריבעהל תורשפא סע 'םיפנעו ץע*
 -ביטקארטניא םייתיב םיתוריש רשפאמה 'גת
 .םיי

 -יבו תיללכ תכרעמ תראותמ 6 'סמ רויצב
 דדוסהא םאוז "בח לש ,ןודניווס ריעה רובע ,תית

 הליחת םירבעומ תותואה .681.5 דמו םשופזסא
 םשמו ילאיסקאוק לבכ לש ישאר קרוע ךרד

 .יונמה תיבל דע םירבגמו לוציפ תונוראל

 חותיפה ,ב-הראב רשאמ רתוי ,הילגנאב
 בכוכ* לש היגולופוט לע תוססובמה תותשר לש

 הינופלטב כ-לט יתוריש בולישו 'גתוממ
 הכומנ םתולעו תויורשפא רתוי ןכרצל סינתונ
 .('80-ה תונש תליחתמ) רתוי

 סג העיפשמ ,סייגולונכט םיחותיפל ףסונ
 הדבועהו תרושקתב היצזילרבילה תוינידמ
 תרושקת תרבח לש לופונומ םייק אל רבכש

 :תרושקת תורבח יתש הילגנאב שי םויכ .תחא
 יבחו אוטחסשטמצ גאס םמחופה דמם60%[

6 
 -וכ'ב הלש תשרב תבלשמ וא הנורחא הרבח

 היזיוולט ירודיש סע דחי ,ןופלט סג 'גתוממ בכ

 .סייביטקארטניא סינותנ יתורישו
 הרבחה* י"ע תכמתנ *עדימה תיגולונכט*

 דיקפת שי הבש (שואפס 506ו₪זצ) 'תטווחמה

 .בחר-ספב תוגתוממ כ"לט תותשרל יזכרמ
 לש ןורתיב תשמתשמ "6 81.קדואוא' "בח

 גתוממ בכוכבו 'סיפנעו צע  היגולופוטה
 תיבב .יונמהמ 'מ 150-כ לש קחרמב אצמנה
 סוחתל ווא סוחתהמ רדת ריממ אצמנ יונמה
 הטילשל (אווסאסְק8אס6מ5508) ריעז בשחמו עפ
 .סייתיבה סיתורישה תרקבו

 סינותנה דוביע ,תשרה לוהינ ,ךכל ףסונ

 ,בכוכה זכרמבש םיגתמל סירזובמ הרקבהו
 .ףטוש לועפתו הקוזחתב םג ןורתי ןתונה רבד

 :טקייורפב ומכ) םייטפוא םיביס תנכה
 םג ,יונמה תיבל איבמ (שטצאוואפד ממ 5
 .עדימ יתורישל ףסונ ,ןופואידיו
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 סינוש תומש הלביק תינוטופה היגולונכטה)
 גשומב םישמתשמ הינופלטב - סימוחת ינשב

 -לבכ" - סילבכב היזיוולטבו "יטפוא-ביס'

 .("יטפוא

 -ידע הנורחאב תלבקמ תינוטופ היגולונכט

 קר אל ,הנושאר הגרדממ תיתיישעת תופ

 סימושייה ללגב אלא ,המצע ינפב היגולונכטכ

 .קושב השירד סהל שיש
 -יוולטו ןופלט) תושיגה יתש ןיב סילדבהה

 ןתינ הינופלטב :םייתועמשמ סה (סילבכב היז

 סרפסמש םייונמ תימוקמה היזכרמל רבחל
 תורשע דע סיפלא לש לדוג רדסב תויהל לוכי

 רוזאב תוימוקמ תויזכרמ רפסמ שי .םיפלא
 תרוצב סיקרוע לש תשרב תורבוחמה ,םסייוסמ
 -תהל הלוכי היזכרמ לכש ךכ ,("א1854) הכבס

 היזכרמ לכמ .תרחא היזכרמ לכ םע רבח

 דע סיווק סיאצוי ,(6מאזא1 סחן65) תימוקמ
 תויתיב רוביח תודוקנל סשמו ףיעס תונוראל

 .יונמה תיבו

 -תהל הכישממו החתפתה ןופלטה תשר
 תיתרפיס תרושקתל תיגולנא תרושקתמ חתפ
 תכתמה לבכ לש ליעי רתוי שומיש תרשפאמה

 .תוהובג רתוי תויוריהמב סינותנ תרבעהו
 הב םישמתשמשכ ,תיתרפיסה היגולונכטל

 הברה םיעוציב ,סייטפואה סיביסה סע דחי
 ריבעהל לוכי לשמל תשוחנ קרוע .סיבוט רתוי
 וא) תינמז-וב ןופלט תוחיש 10,368 רתויה לכל
 קרוע.(םסינותנ רובע ,הינשל תויביס יפלא 4

 ריבעהל | לוכי | ,(405א!88-ב) | יטפוא"ביסב

 .תינמז-וב ןופלט תוחיש 0
 -וחנה ילככ תא תופילחמ ןופלטה תורבח

 רקיעב ,ךומנ סריחמש סייטפוא םיביסב תש
 סיביסה תסנכה .םילודג םיקחרמה רשאכ
 ךורא ךילהת אוה יונמה תיבל דע םייטפואה
 דע סינש תורשע הנפולחתש תופוצ תויזחתהו

 .ןופלטה תשר ךרד רבוחמ היהי תיב לכש

 - בשחוממה תיבה
 היזיוולט תורבח תשיג
 (כילט) םילבכב

 -שרש עדימ תרבעהל סיהובגה םיריחמה

 תא תודדועמ ,םינכרצהמ תובוג ןופלטה תות

 ,םסילבכב היזשיוולטה תותשר תוחתפתה
 -אבו סלועב סיבר תומוקמב ,רתוי תוינוכסחה
 .\ר

 יקסע רוזחמ סילבכב היזיוולטל בד-הראב

 הווהמ איהו הנשל רלוד דראילימ 10-כ לש

 ילגב היזיוולט תותשר יקסעל יניצר הרחתמ
 -ויב תיניצר הרחתמ סג היהתש ןכתיי .ריווא
 םיקסעב תינורטקלאה תרושקתה סוחתב רת
 .הב ןומטה לאיצנטופה ללגב ,תיבבו

 ידכ קר כ"לטה תותשר ועיפוה ,הליחתב

 םהילא סירוזיאל סילבכב םירודיש ריבעהל
 רחאל) ריוואה ילג תועצמאב עיגהל ןתינ אל
 ,1976 תנשב קר .(הינשה םלועה תמחלמ
 קביווקב שגאאפא 6סאואוטאוש 'בח הסינכה
 לש סייסיסבה סיתורשה לע סיפסונ סיתוריש
 ?גצ-ץםת-) םולשתב םיטרס :ןוגכ ,כ"לטה

 ,(סטמפדוסאפ) תולאשל תובושת ןתמ ,(צופו
 ."וכו (3סאוש 5ם0טמ1ַַזצ) תיתיב תוחיטב

 - תפפח סקדו6 6סאואוטאו6 - דואופפ 'בח םג
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 הבוט המגוד הווהמה אוזאז-ּאטָפ תכרעמ התנב
 -זעב םייביטקארטניא ,םיינוויכ-וד םיתורישל

 לבקל ןתינש סיתוריש רפסמ .יטפוא לבכ תר
 .3 'סמ רויצב סיראותמ וז תשרב

 אסץ

 ?ו0ף"805 |וה+0"ה8זןוסה

(0 08 + ) 

 ----- 0006 6818 5ופת8]

 (06ש0756)

 (ת8006]
"60 
 3656%8ה8%|5

 ]ה:86"6:וש6 זץ

 ךש 5

 %6%"8והמ "6568ז6ה
 1ה+סזה8:וסה

 1ה-תסהפ 60068:10ה

 ז6165ת0ק-והְס

 גץ ק6ח צושא זצ

 תט6ו6ת68 ָתמוויִָב
6 

 1הזזטפוסח
 3|גחתח "5

 ו
 "680וה4

 1ת6 1ה:67861ו/8 6]680 זל 48ת0000%א (4זת (6) 5 ?טט|ופתוהס

 יתוריש ןיב הז בוליש .מ"ס 85/45 ךסמ לע
 החלצהב הסונ ,היזיוולטה ירודישו ןופלטה
 -ולופוט לע ססובמו הינבליסנפ ,סילופואורפב
 .(יתרפיסו יגולנא) לופכ גתוממ-בכוכ לש היג

 קגחו6
 סטז+סחה

6 
0 

 50ט056חופ6ח
 ףזסק

 תססוואח6
 זסתו :0"והָ

06 
 5ת600ותֶט

 .תויתיב תותשרב לבקל ןתינש סייביטקארטניא סיתוריש רפסמ לש המגוד - 3 'סמ רויצ

 יטסקט לבכ* סג שי ,ל"נה םיתורישל ףסונ

 -וד יסקטואידיו" ,םירצק סיטסקטל ינוויכ-דח

 -יל תוינכות ,תושדח ,תיתיב תואקנב ,ינוויכ

 .'וכו קוחרמ תוינק ,דומ

 דא גאפ דמאד וסאופ 60אוא- החתיפ 65 'בח

 עצבל לגוסמה היזיוולט טלקמ אוהש ,שא=

 .בשחמ תפסות אלל תולועפ

 אוה ךילהתהש הארג ,סילבכב היזיולטב

 תיגולנאה הרבעהה תורמל ,ריהמו לק רתוי

 -צמאב ,היזיוולטה לש טרס-יבחר תותוא לש

 \ע' תרוצתב סיבושחה סיביכרמה תשולש תוע

 .סמסק"ו תספספה דתטאא :'סיפנעו

 "ביסה לש דאמ בחרה-טרסל תודוה

 רוד םיתוריש חתפתהל םילוכי ,יטפואה

 סיללכושמ | ,םייביטקארטניא = סיינוויכ

 ,ןופלטה תורבחמ לידבהל .רתוי סימכחותמו

 תישארמ תוסנכה ,כ"לט תותשר יליעפמל שי

 .םייסיסבה םיתורישה ללגב תשרה תלועפ

 ןופלט יתוריש תנתונה 8611 50שדו\ בח

 לש תב תרבח) ,ב"הרא חרזמ-סורד ירוזא בורב

 רוביחה טקייורפב תשמתשמ (8611 אד גאח6

 רתוי תמדקמו סייטפוא-סיביס ינשב יתיבה

 ('חוסה ספתואחסא ד.צ-) אסד היזיוולט רתויו

 ק6ההצסקס+ו5 זחואש
 הוד

 אז הא

 טז

 ו

 היזיולטו רוביד תרבעה לש בוליש - 4 'סמ רויצ

 .םינופלט תרבח לש יוסינל סאתהב

 אוטו'ח- םייטפוא סיביס לש תוגוזב םסישמתשמ

 ,דחא ןוויכ רובע סהמ דחא לכ - (אוססש)

 יטפוא-ביסב םישמתשמ ,ףסונב .יתרפיס

 תויהל הלוכיש היזיוולט רובע 51א01.5-אוססמ

 .יהשלכ הרוצתב
 תחקל ךירצש הקיקח לש תויעב םג שי

 -שקב תויהל תוכירצ ןופלטה תורבח :ןובשחב

 ,היזיוולטה תותשר יליעפמ סע םייפסכ סיר

 -ורישל תותשרה ייונמ לש השיגו גויח רשפאל

 קותיג ,הרקב ,סולשתב היזיוולט :ןוגכ סית

 ."וכו ןמזב סימלשמ אלש סייונמ לש

 ינשב סישמתשמ הינבליסנפב טקייורפב

 ,םיביס 70 לעב דחא לכ ,םייטפוא םילבכ

 םיתב 2200-ל תינוריע היזכרמ סירשקמה

 .וז תשרל סירבוחמה

 יווק ינש ולבקי ןויסינב וללכנש סיתבה

 -יוולט יטלקמ ינש רובע סילבכ תותואו ןופלט

 סאו) יטפוא קשמימב דייוצמ היהי תיב לכ .היז

 תא ריממה (- סזח61 אפדרעסתא ואו:

 ריבעהל ןתינש ךכ ,ינורטקלאב יטפואה תואה

 ליגר ןופלט וקב ,תיתרפיס הרוצב רובידה תא
 ,ילאיסקאוק לבכ ךרד ,םילבכב היזיוולטבו

 .תיגולנא הרוצב
 םילבכב הזיוולטהש טרסה בחור ללכמ

 (א1₪82) הדמ 30 דע 5 ןיב םירדת סוחת ,הדימעמ
 -וריש לש ןווגמ תרבעהל שמשל לוכי ,ואמגודל

 .סית
 רבכ סרובע סייקש סיתוריש רפסמ ןלהל

 :שומימל טרדנטס
 היוטמלט
 514-) םיילקיזיפ סיבצמ לש קוחרמ תודידמ <

 ,(חתל ,הרוטרפמט ,זג ,למשח ,(ד05 אוסאחסמב

 ,םיקצומ סיפוג לש הגתשמ בצמ ,סימ ינפ הבוג
 ."וכו םיגתמ בצמ
 הדובע בצמב דויצ לש קותרמ הרקבו הלעפה *

 םיגוסמ ןיפיקעבו תוילמשח תולועפ ידי"לע
 .םירחא

 תוכרעמ (תפפ גו.גחאו 515דםאו) שא תקעזא *
 .ןשעו סוחל תושיגר
 .רושכימל סיקתורמ םילוח לע יאופר חוקיפ *
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 לש סבוליש הזחנ זאמ הנש סירשעכ הז

 ןכאו ,היזיוולט ירודישו תבשחוממ הקיפרג

 ואדיווה יטלקמו הקיפרגהו סירבדה וחתפתה

 הרפתשהש דועבש אלא .הזמ קלח ה ושענ

 - הדרפה הגשוהו תבשחוממה הקקיפרגה

 ןמז ךשמבש ירה ,רתויו רתוי הבוט - היצולוזר

 יפכ הראשנו היטוולטה המדקתה אל בו

 .תונושארה סישימחה תונשב התייהש

 -צות סינפיה וגיצה סיעבשה תונש ףוסב

 -ישה תונש ףוסב וליחתהש ,רקחמ לש תוא

 ההובג תוכיאב היזיוולט ירודיש לע ,םיש

 .רתוי

 סגו הפוריאב םגו םיכשמנ סירקחמה

 תוכיאב היזיוולט חותיפ לע םידקוש ב-הראב

 .וסד\ - ההובג

 ,םישדח םישומיש היזיוולטל םיחתפמ

 -ישל ,דוביעל תוטיש ,תושדח הטלקה תוטיש

 .ואדיו תותוא תגצהלו רוד

 תוחתפתהב רתויב בושחה טביהה
 סיתורישה לכ בולישב לולכ היזיוולטה
 תרבוע הניא הנומתה תרוסמת .םייתרפסה
 .יתרפס ןפואב השענ רודישהו יגולנא בלש

 .בשחמה תפש תא תדמול היזיוולטה

 -יעב ומרג היזיוולטה תוחתפתהב רוחיאל

 -ודג השיכרו ,םיימואל-ןיב םינקתב ינושה רק

 סינותנמ ;היטוולט יטלקמ לש דואמ הל

 יטלקמ ב"הראבש ,הלוע |סייטסיטטס

 ירדח רפסממ סרפסמב סיבר היטוולטה
 : היטבמאה

 רופישל םיצמאמהו תועקשהה סלואו

 דוע לכות אלש םסילודג הכ ואדיווה תגוצת

 ןמ סלעתהל סיישיאה םיבשחמה תייליהק
 .ןולסב ראשיהל הל חינהלו היזיוולטה

 תופצל רשפא היהי םיריחמה ודרי סא

 וּופ היזיוולט םע תבשחוממ הקיפרג בלתשתש

 אלה דיתעב - ההובג התודחש היוזיוולט -

 .קוחר

 גיצמ ,ּאפ-ה אשונ תא ריבסמ רמאמה

 .םיידיתעה םסינוויכה ןמ המכו סינוכדע

 היזיוולטה תוהמ

 זח6מ"ב תנייטצמה

 תומוהדדדסא
 תביבס ךותל סג סנכית היזיוולטהש ידכ

 לכב סיבשחמל לודג גצ איבמה ףתושכ הדובעה

 הלכו תולודג הדובע תונחתב לחה - ןווגמה

 הצוחנ ,בר קוידב - םיינדי ואדיוו יקחשמב

 - תויתוזחב שומיש לש השדח היגולונכט

 ןוויכה היהי הזה רושעב .צפטה|124דוסא
 .םייתרפס עמשו תונומתו אפ היייוולט

 -גולנלא תוטישמ רבעמ שי ,הנתשמ דויצה
 תויוריהמב סםייתרפס תונומת ידבעמל תוי
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 - הסיחד תוטיש םג - ךשמהבו ;תוהובג
 .דועו ,תונומתו סינותנ תגוצת ,ססאוקטזא6

 - היזיוולטה לש השדחה הטישה תנבהל
 םיבושחה סייונישה ןמ המכ ריכזהל שי - אופ
 -טיוולטה חותיפ זאמ הקינורטקלאה סוחתב

 .הפוריאב 1960-בו בדהראב 1950-ב תוי

 ןוסחא תוטיש ןיידע ויה אל סהה סינמזב

 לכו (1955-ב ואדיווה יטלקמ תישאר) ואדיו

 .היגולנאב ושענ תרושקתב סידוביעה

 וצמאתה ,הרקי התייה הטישהש ינפמ

 תינועבצה היזיוולטה .טלקמה תא ליטהל

 3000-כ היה הריחמו 1954-מ קר תמייק

 רתוי הדקמתה היזיוולטה תיגולונכט .רלוד

 םירקחמב רשאמ ןכרצל סיריחמה תתחפהב

 .םיחותיפו

 תא תוצובק עבראל קלחל רשפא ללככ

 :היזיוולט ירודישל תוכרעמה

 וקחסשפפ ספתאחוסא דפו םוופוסא - 1

 (רודישלו) הטילקה רופישל הטיש -!פזצ

 םימיאתמ תותואהו שדח ןקת תשרוד הניאש

 -תרפס סידוביע וז הטישב .הליגרה היזיוולטל

 .םירקי אל סיי

 - םאהמאספפ פפהאהוטסא דצ - םסדצ-ו (2

 -רודה ,הטילקה תואב סייוניש תאזה הטישב

 לש סיינורטקלאה םיביכרמב םייוניש סיש

 אוה ינועבצ אחצ6 ינקירמאה ןקתה .טלקמה

 -רוחש היזיוולט יטלקמב השענה הזכ יוניש

 .עבצ ףיסוהל ידכ ןבל

 .תרפושמ הטישב שדח טלקמ הנבנ ךכ

 סיטלקמהש דועב תינועבצ הנומת תלבקתמ

 .ןבל-רוחשב תונומת סיגיצמ סינשיה

 סיחיטבמ טסדצ לע םיססובמה סירישכמ

 .תורפושמ תונומת

 .םסדצ לש היינש הסרג איה םסדי/2 (3

 -יש יצורע ינשב םישמתשמ תאזה הטישב

 ;סימייקה סיינקתה סירישכמב - דחאב :רוד

 רתוי וא תוחפ לודג טרסזבחור ליכמה - ינשב

 רפשל ידכ ליגר היזיוולט ורעב טרס-בחורמ

 - דדקל ינשה ץורעב רשפא דוע .הנומתה תא

 ומכ ליגרה ןקתה ןיב לדבהה תא - 608

 .וּגפדצ-ה ןקתלאז6

 םיצוחנ תאזה הטישב - אפ היזיוולט (4

 לודג טרס בחורב רודיש יצורעו שידח טלקמ

 .רתוי

 ת:סטאג| ססא- - .6.6.-ה טילחה ב"הראב

 לכ הנשמתשתש - אוטאוסאהסא 6סאוטאח+צ

 -הו םימייקה סיצורעב היזיוולטה תוכרעמ

 ליגרה ורעב תחא הנועבו תעב רדשת זּופדצ

 .ווסדצ-ה ץורעבו

 אועשהחק>- תארקנה תפסונ תורשפא שי

 לע תססובמה -קו מאפס גאג106 60200 אד

 וב עבצו -:טאוזאגאספ - תורוא יביכרמ תסיחד

 .הז רחא הזב סרודישו ןמזב

 תושידח תויגולונכט לש חותיפ אוה אג6

 דירפהל ידכ םינועש רצייל לק ;םיבשחמב

 םיננסמ רציילמ הנומתה יביכרמ ןיב ןמזב

 .םירדתל םאתהב סתוא סיבלשמה

 אג6 הטישה תא םסיחתפמ הפוריאב

 איה הדרפהה .אפ היזיוולטב ןייוול ירודישב

 ,ינופרוארטס עמש ,מ"מ 35 סליפ תוכיאב

 תמועל 16:9 המגודל אוה סחיה) בחר עקרמ

 יפ הבוט הנחבאה תוכיא ;(4:3 םייקה סחיה

 תיכנא הנחבא) תמייקה תוכיאה ןמ העברא
 -יוולטב (םיינש יפ תיקפא הנחבאו םיינש יפ
 קוזג5= 41ד:תאגדדטמ הפוריאב) תומייקה תוי
 -5064א/7ו - 1זאמ - 1

 - (550טמאוד 1. ססטאדמטמ גס אמא
 ןהו עקרמב תורוש 65-ב םסישמתשמ ןהבש
 ב-הראבו ,(₪2) ץ-ה 50 לש תורידתב תורבעמ
 עקרמב תורוש 525-ב םישמתשמ הבש אז6
 .(א2) צ-ה 60 לש תורידתב תורבעמ ןהו

 -ב הפוריאב סישמתשמ וּגפ היזיוולטב
 ,תחא תוחפ 65א2 ןהש) עקרמב תורוש 9
 ןפיבו בדהראב ;(יגוז אל רפסמה היהיש ידכ
 עקרמב תורוש 1125-ל םימדקתמ
 םינקירמאש רפסמ ,(תורוש 52=1050א2)

 -וש 1125-ב םיכמות סינפיה וליאו םיפידעמ

 1250-ה ןיבל 1050 ןיב הרשפ םשל עקרמב תור

 .תויפוריאה

 שומימ תוסיפת
 ןקתל עיגהל סלועב רתויב לודגה לושכמה

 -ידתב שומישה אוהאפ היזיוולטל ימואל-ןיב

 ₪32607ו הפוריאב ₪25 :םיעקרמב הנוש תור

 .ןפיבו ב-הראב

 -ייקה תוטישה ןיב לארשיב סגו הפוריאב

 לש תוחתפתמה תוטישה ןיבלאג1  ןוגכ תומ

 יפכ ,םילדבה שי -ם,זא6-ו ₪פ-אוג6 - גש

 .1 "סמ הלבטב ראותמש

 -ורע הנומש סג תרשפאמפ "אוג6-ה תטיש

 ,םינותנ ליבשב םיצורע ,סייתרפס עמש יצ

 ןקתב .סינוש סיתורישו עדי ירגאמל השיגו

 לש היזיוולטה ליבשבזאפ-א/46-ל חתפתי הזה

 .םיעשתה תונש

 היזיוולט ינקת תאוושה .1 "סמ הלבט

 -עיהל הלוכיט,אוא6-ב תותואה תרוסמת
 תועצמאב וא תרושקת ינייוול תועצמאב תוש
 -מתשמ ;םילבכב היזיוולטב וא עקרק ירודיש

 ,(רה ינוילמ)אווול 84 לש טרס-בחורב סיש

 הברהב הבוט הדרפה החיטבמ תורוא תסיחדו

 .556א1-ב וא ץאגו.-ב תומייקה תוטישבמ
 -ואה תרוסמת היהת הפוריאבש םיפצמ

 דואופ - דכאו - ןמז תקולח בוביר תטישב תות

 .אוג6 יפ-לע -סושופוסא אוטו הקו טאזא6

 םטתסאה 9 - תויפוריאה תורבחה 5
 היזיוולטל יפוריא ןקתב תודדצמ -<ותדאפ5

 הלבט)הס-אוג6 ארקנהו אוג6 לע ססובמ אפ

 תורידתב עקרמ לכל תורוש 1250 ובו (1 "סמ

 -וגהו בחורה יסחיש עקרמב הגוצתבו ,ץרה 0

 םסיטלקמל םג םיאתת הטישה .16:9 וב הב

 .םיחנעפמב ךרוצ שי לבא ,םימייקה

 הניא עקרמבש תורושה רפסמ תלפכה

 -שמ ;הנומתה תוכיא תחטבהל דיחיה סרוגה

 ץוסח)אפ5 - הנומתה תודוסי רפסמ סג עיפ

 .ם1 םאומאדפ א5

 גיצהל םילוכי היזיוולטה יטלקמ סויה

 יטלקמ ;?ןאטוב - הנומת תודוסי 120,000-כ
 גיצהל ולכוי שטניא 60 לש עקרמ ילעב רחמה
 השירדב סג תבשחתמ היזטיוולטקה .0

 תושידחה תויזיוולטל ויהיש יפ-לע"ףא .תאזה
 תמועל 16:9 הייפצה סחי) סילודג םיעקרמ
 םימייקה םיטלקמה וכישמי (סויה לש 3



 .תוריש תתל

 ןודנולב יס-יב-יבה הרדיש 1990 תיצחמב

 תועצמאב םלועב ןושארה יחה רודישה תא

 1250/50 לשאס היזיוולט תכרעמב פ-אג6

 .םעחפאג ₪095 לש 16:9 יסחיב הגוצתב

 ןוידטצאה ןמ ןושאר רודיש היה הז

 -ישב ואדיוו תומלצמ ששב .אמורב יפמילואה

 -לשממה הרבחה הקפיסש ,אפ היזיוולט תט

 -בר וידרו ,1 סירודישל תיקלטיאה תית

 רודישה רבעוה ,ינמרגו ילגנא ,יתפרצ סיצורע

 תיפוריאה ללחה תונכוס לש יסופמילוא'ה לא

 הצק-דויצב - סשמו ,יתפרצה דפ+ ןייוולהו

 4 'סמ וידוטס לא ,"מ 44 הנטנאב דיוצמ ,דיינ

 .יס-יב-יבב

 -ישה תא חתפל סיבר סיצמאמ ושענ ןפיב

 -אושפש סשב העודיה הט

 -ישה .אוטזרדקום 508-א/0015ז םא6סססםזא6

 טרסה-בחור ןיב הרשפ לע תססובמ תאזה הט

 לש טרס-יבחר תותואה .תרוסמתה ןמזו

 -בעומ תויהל םילוכי ₪5 היזיוולט תיגולונכט

 .םיאתמ דודיקב 8 אוא2 לש ליגר ורעב םיר

 שמתשמ ההובגה תודחה לעב אוטפפזה

 .צרה 607ו תורוש 1125-ב

 תיגולונכט תועפשה
 ימוחת לע צפ היזיוולטה
 םינוש םייח

 רוביצה אובי היזיוולט יטלקמל המודב

 היזיוולטה תיגולונכט סע ינושאר עגמב תיבב

 ,רתוי הדח הנומת תוארל רשפא היהי :וּופ

 .עונלוקב יא סוליצב ומכ טעמכ הדח הנומת

 31-ב לחה) לודג עקרמ לע הארית הנומתה

 תעב .עונלוקבכ הבחר היהתו (הלמל שטניא

 טעמכ הקיסומ ןזואה עמשת םג תחא הנועבו

 .םיטרצנוק סלואב ומכ

 ללגב ,ההובגה תודחה תלעב היזיוולטל

 ריהמ סינותנ דוביעו תודחוימה תושירדה

 םג םישומיש ואצמיי ,הרבעהו ןוסחא ,דואמ

 -םיכילומ :תורחא תומדקתמ תויגולונכטב

 ,תרושקת ,לע-יבשחמ ,םימדקתמ הצחמל

 .האופר ,ןוחטיבו הנגה

 םינושארה ויהי ,תיקסע הניחבמש הארנ

 םימסרפמה - תאזה היגולונכטה ןמ חיוורהל

 .ואדיווה לש תודיעווהו

 יזכרמב סייקנע םיעקרמ תוארל םיפצמ

 ההובג תוכיאב תוספדומ תונומת ;תוינק

 תונוכמ ,רזייל תוילימיסקפ ,רזייל תוספדמ)

 .דועו (תויתרפס סוליצ

 - 60אוחפ-גזפמפ סט5ו0א - סגה םג

 -עייו ,תודחה-תהובג היזיוולטה ןמ רכשנ אצי

 .רתוי טושפו רתוי ריהמ הש

 רקחמ טקיורפל תונכוסה |,ב"הראב

 חותיפב תברועמ -סגפפא - םדקתמ הנגהה

 -יפמ איה ראשה ןיב .אפ היזיוולטב שומישבו

 -סצאגאוו6 - תוענ ,דואמ תולודג תופמ הק

 םייתרפס תותוא דוביעו ,דואמ הבוט תוכיאב

 .םיריהמ

 -ובגה תודחה תלעב היזיוולטה תיגולונכט

 תיגולנאה הקינורטקלאה תכיפהל סורגת הה

 .קנע ןורכיב בבשה תעפוהלו תיתרפסל
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 5/08| םֶע ו/ח6-םוטופוסה חחט!!וןכו6אוחפ

 סופו 5ץח6, 50שח0 חס ₪3
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 אס 67055-60וסטז סז 67055-|ט וחאח6

 07(15ווסח

 60 חו קוופוווזץ ושווה

 02.16, 35-חוחו

 [ווחו

 ףטהו!!ץ, סקוור

 ךקוסוטז6 סח[

 היזיוזלט לוע םינקת תאוושה .1 הלבט

 סע אפ היייוולט לש בוליש סג םיאורה שי

 היהת ויתואצותמ תחאש ,םייטפוא םיביס

 תונומת לש תורבדיהו תוידדה ךות הרבעה

 תוטיש לע רוזחל לשמל ולכוי סיאפור .ואדיו

 -ותינה ןחלוש לע הלוחה אצמייש ינפל חותינ

 .םיח

 םוכיסל
 השק ,חתפב תבצינ היגולונכטהש ףא

 תינכתל רשפאיש ימואל-ןיב ןקת גיהנהל

 םוקמב תרצוימה ,תודח תהובג היזיוולט

 ילב ,םלועב רחא םוקמ לכב טלקיהל ,דחא

 .הקינורטקלאב םירקי וא סיבכרומ סייוניש
 ב"הראו הפוריא ,ןפי - םיעבוקה םימרוגל

 המאתה סשל דחאו דחא לכל הנוש ןקת -

 רמג 1993-ל תננכתמ בדהרא) םהלש תוכרעמל

 לבא ,איה םג התסינ תוצעומה תירב .ןקתה

 .(הלאה תוטישה לכ תא דחאל ,החלצה ילב

 חותיפל איה סג הסנכנ האירוק סורד

 ןוילמ 215-כ לש העקשהבאפ היזיוולטה

 רלוד ןוילמ 510 דוע ופסותיי הילעש ,רלוד

 \ווח8 ח6

 אטחוס6ז ס( וו

 אטחססז סט[
 צופוס!6 !וחפ

 ₪80 [6ק8ווווסח
 וז חץ 0

 |חו6ז!ה66 8(וס 2:1

0 |5060 

 [.טחווחאח6ס6 0

 סח זס חווה 6

 וח(סז חו ה(וסח

 876 חו

 טע (ז80ש6ח6ץ-

 טוצופוסח

 וזחטו!\כו6אוחַפ

 5ץ5ז6חו קזוחסוק6

 סלח
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 \.טחוחח66 8

 סתזסחווחח6

 500815 חוץ

 8/6601 680ח ס(חשז:

 07058-00|סטז

-07055 800 

 ןטחווחאח8

 ו5(סחוסח

 ולכוי 1993-בש ךכ ,תורחא תורבח שולשמ

 .תינכתה תא םילשהל

 היטיוולטה תיגולונכטל קוש ,םינפ לכ לע

 רלוד דראילימ 40-כ לש סוכסב ךרעומאס

 ,םישמתשמל ,םינרציל רגתא אוהו ,הנשל

 .םירחאלו סיקקוחמל

 אפ היזיוולט טלקמ לש וריחמ סויה סא

 יופצה ריחמה ירה רלוד 35,000-כ אוה ינפי

 תעב הבו .רלוד 7,500-ל דרי סינש שמח דועב

 -חה תלעב היייוולטה תא חתפל סיצמאתמש

 תויהל הרומאה היגולונכט ,ההובגה תוד

 קפואב רבכ תיארנ - האמה תלחתהב תטלש

 ,טודמג-סמהאחוסא - עפ+ איהש היזיוולט

 70 לש טרסב ומכ תוכיא הב אהתש היגולונכט

 -בחורו (אפ היזיוולטב מדמ 35 תמועל) מדמ
 .(ץרה ינוילמ) אוא2 24 היהי הב טרסה

 -ויו רודיבל תוחפ ושמתשי טפ היזיוולטב

 .הנגה ,האופר ,היישעת ,עדמל רת

 ,פוסחגו אטסוס 880 0651זסא - 48 םג

 םהש ,ןייוול תועצמאב סייתרפס וידר ירודיש
 םייופצ ,וידרה לש תודחה תהובג היויוולטה
 .תואבה סינשה ששב וא שמחב
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 דימו תרועקתל
 דוסיה סנכב החיתפה ירבדב
 רש רמא הצעומה לש
 :יבוקעי דג תרושקתה
 ךירצ היה הזה סורופה*
 היה ול לבא ,ןמזמ םוקל
 תואיצמב ,ןמזמ םק תמאב
 תמדוקה תיתרושקתה
 ונתושרל ודמע אלשכ ,ףראב
 שמתשהל תויורשפאה
 ןומטה לאיצנטופה אולמב
 ,תינרדומה תרושקתב
 תמואל הצעומ תמקה
 התיה ,עדימו תרושקתל
 תמקה .ןכות אלל תראשנ
 די תכלוה ,וישכע וזכ הצעומ
 תויוליעפ לש הרוש סעדיב
 .תרושקתה דרשמ לש

 תרושקתל תימואלה הצעומה' תדיל ךןיראה
 :ותדיל םוקמ | .30.10.89-ה | אוה /'עדימו
 רש הצעומה לש םזיה ,ריל-ןו ןוכמ ,םילשורי
 ,הצעומה ר''וי םג אוהש יבקעי דג תרושקתה
 םלוקלמ :םיפתתשמ ,תרושקתה דרשמ :תוסחה
 ..,היגולונכט- ישנא .,םוקלט שיטירבהמ טניגרא
 ".ךוניח ;תינומה תרושקת עדמ

 רמא הצעומה לש דוסיה סנכב החיתפה ירבדב
 היה הזה םורופה"' :יבוקעי דג תרושקתה רש
 ,ןמזמ םק תמאב היה ול לבא ,ןמזמ םוקל ךירצ
 אלשכ ,ץראב תמדוקה תיתרושקתה תואיצמב
 אולמב שמתשהל תויורשפאה ונתושרל ודמע
 תמקה ,תינרדומה תרושקתב ןומטה לאיצנטופה
 תראשנ התיה ,עדימו תרושקתל תמואל הצעומ
 די תכלוה ,וישכע וזכ הצעומ תמקה .ןכות אלל
 דרשמ לש תויוליעפ לש הרוש םע דיב
 המיאתמ הקיקחו תוינידמ ,ןהיניבש ,תרושקתה
 -הד ,היצזילרביל :ןוגכ ,םיינרדומ םינמזל
 היזיולט תותשרב אמגודל .הטרפהו היצלוגר
 לכל רשאכ) ,תורבח רפסמ תומייק ,םילבכב
 דודיע ,(הלש ןויכזה רוזאב לופונומ הרבח
 םינווגמ תרושקת יתוריש ןתמב תורחתה
 עדימה תבחרה ,םיריבס םיריחמו ההובג תוכיאב
 וא ירוביצ ,יקסע ףוג אוה םא ,חוקלה לא עיגמה
 םיעיבצמה םינמיס םה הלא לכ .'וכו ,יטרפ
 לשבה ןמזה .קוידב אוה ,הדלונ וב דעומהש
 : .''התדלוהל
 לש הטרפהה ךילהת תא רקס ילגנאה חרואה
 לדומה תא הוויהש ,8אודו5ו4 דח1.ם6סאוזה
 .ךילהתה תבחרהו תלחתהל ,לארשי רובע

 התיה אל ,הצעומה לש ןושארה סנכה לש ותרטמ
 יללכה םורופל רובעי הז דיקפת .תוטלחה לבקל
 םתוליעפ םוחת .ומוקישכל ,םיעובקה ינשימהו
 תויתרושקתו תויגולונכט תויוחתפתה היהי
 תיינב ,םייטפוא םיביסב שומיש :א1455-או=ס14
 חתותיפ ,(םיבשחמ תרושקת) 'בושקת' חוכרעמ
 אד דס 5 סו
 היזיולטה תותשר סוסיב אמדראסמא5) - !8סא
 םהיתוכלשה לכ לע ,םשומישו םילככב
 םזירולפ' חיטבהל ידכ תאז לכ .דועו תויתרבחה

 .'תרושקתה ןווגמו ףקיהב

 תרושקתב תויוחחפנתה

 1984-% ץראב

 לש ךילהת ליחתה הבש הנשה איה 4

 65001 גדוסא 185041.ו2דוסא

 הנושארה התיה 'קזבה" תרבח .הטרפההו

 תושר' ואב הירחא ,תיתלשממ הרבחכ המקוהיע

 , .1987-ב המקוהש 'ראודה
 ,תיביטקינומוקלטה תיתשתה לש חותיפה ףקיה

 ןווגימ תלדגה ,םיריהמ םייגולונכט םייונייש

 ,עדימ .,םינותג ,רובידה םוחתב םיתורישה

 ינש וליא ,םיירשפא ויה אל ,'וכו ראוד ,בושחימ

 דודיע ,ןכ ומכ .הלשממב םיראשנ ויה הלא םיפוג

 ,(םילבכב היזיולט תותשר) יטרפ ןוה ףותיש

 לוק" ,2 ץורע ,("גצ-1צ) תיניוול היזיולט

 תוינמ תריכמ ,הסרובב ןוה סויג ,יהקירמא

 תרבגה תאו םעו) 'קזב' תרבח ידבועל רוביצל

 וניש הלא לכ ,(םידבועה לש היצביטומה

 .ץראב תרושקתה ינפ תא תונשל םיכישממו

 :םייטנוולר םירפסמ המכ ןויצל  םייואר

 ,1992-ל דע ,תואבה םינשה רובע תועקשהה

 :םיאבה םינותנה יפל םיקלוחמ

 .רלוד ןוילימ 1607 'קזב' תרבח 6

 .רלוד ןוילימ 280 םילבכב היזיולט 6

 ,רלוד ןוילימ .264 ('רמותי) 'הקינרמא לוקי ₪

 לע םתח יאקירמאה טנסה ,רשה ירבדל ,םכותמ

 .רלוד ןוילימ 183.5 לש העקשה

 .רלוד ןוילימ 131,5 ראודה תושר 6

 ,תיניוולו (כ"לט) םילבכב היזיולטב העקשהה

 550-כ לש העקשהל טקייורפה ףוסב עיגת

 רובע רלוד ןוילימ 500 םכותמ . ,רלוד ןוילימ

 .כ"'לט
 היהת וזש ןוויכ ,סוחיי תנשכ החקלנ 1992 תנש

 תונידמ לש םיירחסמה תולובגה ורסוי הב הנשה

 ,היצויטדינטסב ךרוצה רבגי ,ףתושמה קוש;

 ומיאתי ףתושמ ןינע שי םהבש םירצומהש ידכ

 ףתושמה קושה :םידדצה לכ תושירדל

 ,ב"הרא םע ישפוחה רחסה רוזיא :,יאפוריאה

 .תוימואלה-ברה תורבחה לש ןתוליעפו

 'מואלה הצעומה 'דע'י

 תייגולונכטו תרושקח
 םינומה תרושקהח

 רפסמ תרבעה תורשפאמ תרושקתה תויגולונכט
 ללוכ) םילבכ תועצמאב היזיולט יצורע לש בר
 ,םיצורע 24 םומינימ (ןיוול ירודיש תרבעה
 םיצורע 18 - ואירטס וידר תוינכות תרבעה)
 הלא .ןושארה ץורעה ןבומכו ,2 ץורע - תוחפל
 תוחמתהה תלוכי ,הריחכה שפוח תא וריבגי
 םדאה ןוצרל יוטיב ןתמ ,רודיכ ,ךוניחב
 .ויתולאשימו
 : תורשפאמ תויתרושקתה תויגולונכטה ןכ ומכ
 ,יומיב ,הביתכ :ןוגכ ,לאיצנטופה תלדגה
 .'וכו ,תיתונמא הריצי ,קחישמ
 תרושקת תכרעמ תיתרבחו תילכלכ הניחבמ

 תאו תורחתה רשוכ תא הריבגמ *,תנמוימ

 תנטקה .הרקבו לוהינ תוכרעמ ימוחתב תוליעיה

 לע חוקיפו ץוח רחס ימוחתב הלשממה תוברעתה

 לש | ךילהת םע | דתיב | ,ץוח | עבטמ

 חתתפתהל לארשיל םינתונ ,ם6םחם0טדדוסא

 .ןורתי הל שי םהב םימוחתב

 תונורטחו תונורחי
 תינרדומה תרושקתה

 םיריחמבו הנימא ,הריהמ ,תמדקתמ תרושקת

 קושב תובלתשהל ינויח יאנת הווהמ ,םיריבס

 ,תורייתה ,הישעתה ימוחתב ימואלניבה
 .'וכו ,ידיינ-אלד יסכינ תועקשה
 ,הקוסעתהו תילכלכה | תוליעפה | רוזיבב

 .הרובחתו היפרגואיגל ףילחת איה תרושקתה

 רתויו רתוי תירשפא תישענ תיבהמ הדובעה

 ידבוע -ידי לע רקיעב ,םיבשחמ תותשר ךרד
 .עדי ידבוע דחוימבו ,ןבלה ןוראווצה
 םידבועה תירישעמ רתוי ב"הראבו הפוריאב

 ,הקלח וא םתדובע לכ תא םיעצבמ רבכ

 לאיצנטופ רועישב לודיגל םיפצמ .םהיתבב

 לודיגל תויפיצה ללגב רקיעב ,קחרממ הקסעהה

 ּ .עדיה ידבוע רפסמב
 ,תוחמתה ,דומיל | ,תויומלתשה | ,ןכ | ומכ
 ינוויכ וד רשק תרשפאמה-תיממע הטיסרבינוא
 תואקנב ,תיבהמ תוינק - דמלמהו דמולה ןיב
 תרושקת ידי לע תורשפאתמ ,'וכו תיתיב
 תועצמאב יתליהק ירוזיא ףותיש .תמדקתמ
 ןיב רשקה תא לידגמ ,תינוויכ-וד תרושקת
 .רוזיאה יבשות

 תויושחרתהה ןמזב םיקחרממ עדימ תרבעה

 םלועה תא תכפוהו קחרמה תשוחת לע תרשגמ

 תחופ ליבקמבש הארנ ,תאז םע .'עדימ רפכ'ל

 תנכס הנומט ןאכו ,םיישיא םישגפמ לש ךרוצה

 .רוכינה



 תוידיתע תויוליעטל תועצה
 תילמואלה הצעומה לע
 היגולונכטה לש היתונורתיב שמתשהל ידכ
 תינומהה תרושקתל ףונמכ תיתרושקתה
 ךרוצ שי ,םיתורישה ןווגימ תלדגהו תסירפל
 .תימואלה המרב םואיתו ןונכתב
 ,הצעומה לש הדובעה תוצובק ידיקפתמ דחא
 תויוליעפב ןתוברועמ היהת ,םינושה םימורופב
 ,תומייק תוחתופמה תונידמה בורב .הלא
 םוחתב חותיפו ,רקחמ ,ןונכתל תויעדמ תורגסמ
 םצעב איהש ,('זז:ז .חא//ד1001:) 'הקיטמלט'ה
 'עדימו תרושקת' לש בוליש
 רד:ז .א(י(\נאו\נאז(דוסא םד
 תא ןובשחב חקינש בושח .(זאז:- סא( /דזסטמ)
 הליבומהו תימדקה הרושב תויהל ידכ ,םנויסינ

 .הז םוחתב <

 םוחתב. קשמב םינושה םימרוגה ןיב םואית
 ינרצי ,דויצו תינורטקלא הישעת :תרושקתה
 תושר ,'קזבה' תרבח ,םיבשחמו הנכות ינאוביו
 הישעתה ,םילבכב היזיולט תותשר ,ראודה
 ,'וכו תרושקת יניוול תיינב םע תיריוואה
 "םיימואלניב םיטרדגטס יפל חותיפ רשפאת
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 ,םינוש םינרצי בלשל ולכויש תוחותפ תוכרעמ
 .תויתשת תיינבב תויוליפכ ענמיו
 כ"לטה תותשרש תיתרושקתה תיתשתה
 יפכ ,לע-תיתשת -הווהמ ,וניתושרל תודימעמ
 ליעי שומיש .תורחא תוצראב םייק אלש
 תויתשת םע רשקה ,תאזה תיתשתה לאיצנטופב
 תא ליבוהל לוכי ,'קזבה' תרכח לש ןוגכ ,תורחא
 -ה +תייגולונכטל סנכיהל ץראב תרושקתה
 : וס או ואדז:אגזשכ א 5

 ךרוצ אלל ;וכווו'ז גן. או?ןאס!:א5 - וא
 א גאס 33₪1 אוהש [אא ךרד רובעל
7 * 

 7 .אטדוא0 אא

 ₪ו8סא-בש הדבועה איה ןהיניב ירקיעה לדבהה
 ,רוביד :תרושקת יתוריש לכ תא ריבעהל ןתינ
 תוכיאבו תוריהמב תוענ תונומתו םינותנ ,טסקט
 ופוכא-הש דועב ,ווסזצ :ןוגכ דואמ "ההובג
 טסקט ;םינותנ ,רוביד תרבעה קר רשפאמ
 .תויטיאב תוענ וא תויטטס תונומתו
 תרבעה םוחתב הסנכנש תיתרפיסה תרושקתה
 םג הימוחת תא הביחרמ ,םינותנו רוביד
 םיטסקט ,ואידיו .תונומת .תיתוזח תרושקתל
 םילוכי ,םיבשחמ תועצמאב םיקפומה ,םיפרגו
 .1.45868 ₪15 רזייל קסיד לע םיבלושמ תויהל
 ואידיו תרזעב עצבתהל הלוכי ,הלועפ התואו
 עדימב ןסחואמה (010וד126 עוטטס) יתרפיס
 לש םיטקסיד וא תישקה קסידה ומכ ,יטנגמ
 .בשחמה
 ,ןתרקבו ןלוהינ ,ןמצע תרושקתה תוכהעמ

 5 אד 1\1:65:זכ

 רתוי תוססבתמו רתוי תומכח תוכפוהו תוכלוה
 .תיתוכאלמ הניבו החמומ תוכרעמ לע רתויו
 תוכירצ םלועב תויגולונכטה תויוחתפתהה
 .ץראב םג תומשוימ תויהל
 הווהמ ,עדימו תרושקתל תימואל הצעומ םויק
 .םתוא םדקמהו דחאמה גג ףוג

 היזיבלט אשונב ץראב הנושארה הכורעתה
 ינגב החתפנ 64570 אט  ,םילבכב
 .הצעומה תמקה רחאל דחא םוי ,א''תב הכורעתה
 דויצ ,םישידח תרושקת יעצמא וגצוה הכורעתב
 תרבעה ,תינומה תהושקת 'רובע תוינכותו
 : .'וכו ,תיניוול תרושקת ,םינותנ
 המואה יניינבב 'א/'ליא' "לש 24-ה יצראה סוניכה
 בושקתה' תא גיצה "21-22.11.89-ב םילשורי
 6 /90-ה תונשב

, 

 הכ דע םיעוציבה תא םיפקשמ הלא םיעוריא ינש
 .דיתעב תוחתפתהינוויכ רפסמ לע םג םיאיבצמו
 תוצרא םע םייתרושקתה םירשקה תבחרה
 ומכ ,םייטמולפידה םירשקה ושדוח םתיאש
 ,םיקוושו עדי תפלחהל חתפ הווהמ ,הירגנוה
 ימוחתב רתוי םיבוטו רתוי םילוז תורוקמ תריצי
 ןיב ךוויתו 'תופתושמ תומזוי' תיינב ,םתוחמתה
 רובע ןוהל תוקקזינה תוצראו תורישע תוצרא
 .'וכו תועקשה
 םידיקפת ,עדימו תרושקתל תימואלה הצעומל
 תמר תאלעה ,תוברתה בוציע םהיניבש םיבר
 0 .הנידמה לש הלכלכהו היגולונכטה
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 -תובחר תויתרפס תרושקת תותשר - 8ופסא
 סיבלושמ םיתורישל טרס

 םחסגספגאס זאומ08גדמפ 5581655 ש10וד-

 1 אטתסא5

 -ושקתה םוחתל סיבשחמה תרידח תובקעב

 סינכרצל קפסל ךרוצה רצונ ,תר

 .םידרפנ םיתוריש סוקמב םיבלושמ סיתוריש

 ,יחרכה אל לבא ,ןושאר דעצ הווהמ ופסא

 זא?ספאוגדדסא 50018-) "עדימ תרבח'ל עיגהל

 ,רוביד ,םינותנ תרבעה רשפאמ !גסא-ה .(דצ

 -רושק רשפאמו תויטיא וא תויטטס תונומת

 .תוי

 רשפאמה ,קשמימ ליכמ ומפא לש ןקתה

 64 ילעב םיצורע ינש ךרד עדימה תא ריבעהל

 ,(8558 'פ:) '8' יצורע סיארקנה ,ש"לס יפלא

 ץורע ארקנה - שדלס יפלא 16 לעב ,דחא ץורעו

 בולישה ;סינותנ ריבעהל (פגַדג - 'ם') 'פ*

 .2?א98+פ5 סשב עודי ,ללוכה

 סירבעומ סינותנ לש תונטק תונמו תותיאה

 םירשוקמ '8: יצורעש ןמזב וב ,'פ* ורע ךרד

 רובע ,תונמ גותימ וא םילגעמ גותימ תרוצב

 .דחיב סהינש וא ,םינותנ ,רוביד

 אוהש סושמ ,לבגומ ₪פא-ה לש ולוביק

 ןוגכ ,םישדחה םיתורישהמ הברה .טרס-רצ

 הקיפרגו היזיוולט ,תוריהמב תוענ תונומת

 הברה טרסיבחור סישרוד ,ההובג תוכיאב

 .לודג רתוי

 הלחתהב ויה ,ופפא גשומה עיפוהש זאמ

 דידכ דע ,וב שומישהו ךרוצה לע תויוטבלתה

 ?ךירצ המ ליבשב פא :ןוגכ תוחידב וצופנש ךכ

 * [ כסאד אאסש

 * 1[ חו. סאד אאסוש

 * ח 51 כס אסוס

 * [ 5או11. 01148 אסש

 -ירד הנשי רבכו ,ואישל עיגה סרט ₪8סא-ה

 ליבומה ,דואמ בחר טרסל תרבוגו תכלוה הש

 דאס 8 08 :רמאמה תרתוכ ןאכמ ,8-5סא-ל

 ךרוצ דוע שי םא איה הלאשה ?אסד דועס 8

 -תובחר תובלושמ תותשרל עיגהל ידכ ו!8א-ב

 וא תורישי עיגהל תורשפא תמייקש וא ,טרס

 .בלושמב

 תא קידצמ לודג לוביקב ךרוצה קר אל

 -סונ תוביס רפסמ תומייק ;8-מפא לש ומויק

 :ןוגכ ,תופ

 לוביקה לש ךרוצה יפל שומישב תושימג <
 -בר ;השירד יפל 'תימניד" הרוצב ,לודגה

 ,םינותנ ,רוביד :ןוגכ) תינמז-וב תוירושיק

 .(תונומת

 םידויצ ןיב םידוק תרמה :תודיעו לש רשק *

 ,םישמתשמה לש סינוש

 .תולע דירוהל ידכ ,תשרב תותוא תסיחד <

 .רשקה לש הריהמ הריצי <

 ו מונ

 דצעס 8 סה אסד דוצס 8
 תזכרמב םינוש סידבעמ ןיב דוביעה רוזיב <
 ."וכו

 חותיפל הבר הדימב רושק 885א-ה חותיפ
 -בחר גותימו תרוסמת ,תיטפוא תרושקת
 .טרס

 -לע (₪06ג1. 00?) ימוקמה לגעמה שוביכ
 התחלצה תא חיטבי םיטפואה םיביסה ידי
 רקי ןורתפ םיווהמ תשוחנ ילבכ ;8-ו5סא לש
 םינותנ תרבעה לש תויוריהמב רבודמשכ ,דאמ
 .ש"לס ינוילימ רפסמ לעמ -

 םישידח סיתוריש תקפסה רשפאמ 8ופפא-ה

 .רתוי תוכומנ תויולעב ,רתוי םימכחו רתוי

 תבר הדרטסוטואכ םופסא-ה תא תוארל שי

 ,השירדה יפל השיגה תנתינ ובש םילולסמ

 .טרס-בחור לש תימניד הקולחל

 אל רבכ ,תוידיתעה 'תומכחה תותשרה'

 ,טרסה-בחורמ תודרטומ ךכ-לכ הארנכ ויהי

 תקולחל תונורתפב תוססובמ ויהיש ןוויכ

 .גותימו טרסה-בחור

 :םירבדה תא םיאור סינרצי רפסמש יפכ

 15פ5א-ה תרהנימ ףוסב רואה אוה 815סא-ה

 --8-55פא לע יללכ טבמ
 ססבתמש תרוסמת יעצמא הווהמ 8.ופא

 תאצמנש גותימ תטישבו ,םייטפוא-סיביס לע

 .הריהמ תוחתפתה יבלשב

 -כלכו תיגולונכט הניחבמ 8-55א תחלצהל

 -ביס תולע :ןוגכ ,םימרוג רפסמ סישורד ,תיל

 טעמכ טרס-בחור רשפאמה ,ינפוא-דח יטפוא

 1982 תנשב רטמל רלוד 5-מ דרי ,יפוס-ןיא

 1993 תנשבש סיפצמ .1987-ב רטמל טנס 12-ל

 .רטמל טנס 4-ל דרי

 הריהמ רתוי איה 8.ופפא לש היגולונכטה

 ,תויולע תדרוהל סיצמאמ סישענו ,השימגו

 סג ,וילבקמלו תורישה ינתונל יאדכ היהיש ךכ

 -וריש תניתנ תניחבמ סגו תויחוויר תניחבמ

 .םינווגמ סית

 ,8-ופפא-ה בכרה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ

 .!55פא לע סינותנ המכ ריכזנ

 66חד-ה תרדגהל סאתהב

 ( ואח:תאהסאה דמם0ת 28 גאס דטו=

 הצלמהב ?אסאמ 60א5טודגדדצמ 60אווהדדמפ )

 תשרכ רדגומ ופפא-ה ,1984 תנשמ תפ6 2

 ,הצקל הצקמ תיתרפיס תוירושיק תרשפאמש

 -לוכה ,םיתוריש לש בחר ןווגימ רשפאל ידכ

 לצא ;סינותג יתורישו רוביד יתוריש םיל

 םינקת לש סצמוצמ רפסמ םייק סישמתשמה

 לבקל ידכ ,םייתילכת-בו סיקשמימ רובע
 .תשרל השיג



 84516 .-כ רדגוה ופפא לש ינקתה קשמימה

 ש"לסא 64 לש 8 יצורע ינש ליכמה ,5

 .תותיא רובע שדלסא 16 לש פ ץורעו

 לעב ,י?מואו\ תצ אד 466555: ,ףסונ קשמימ

 1.57ו הפוריאב (2/88) שדלסמ 2-כ לש לוביק

 שומישב תושימג רשפאמ ,ב"הראב שילסמ
 ןיב בוליש וא ,א דאמ סיריהמה סיצורעב

 .([ הלבט האר) ₪ יצורעו 8 יצורע
 רתוי ההובג תוריהמב דבועה ,815פא רובע

 ןמזב .א, יצורעב סישמתשמ ,ש"לסמ 135 -מ
 ילבכ תרזעב דובעל םסילוכי ₪,,7ו ה יצורעש

 תועצמאב תרושקת סיכירצמ ₪, יצורע ,תכתמ
 .םייטפוא סיביס

 םיכירצמה םיתוריש לש תואמגוד רפסמ
 :2או85-מ רתוי תוהובג תויוריהמ

 ש"לסמ 150 ,ואידיו יתוריש <

 שרוד (או64₪ כפהאהדסא דפו םשפוסא) אסד %

 ןתינ ,הסיחד תרזעבו (088) ש"ללסמא 2

 .ש"לסמ 200-300-ל עיגהל

 (םאהטאפמס סט ג1הצ דמו םשופוסא) 507%-ה <

 תרזעבו שדלסמ 216-243 תוריהמב דובעל לוכי

 100-150-ל עיגהל ןתינ ,הסיחדל דודיק

 ."וכו שדללסמ

 תצובק ןודנולב הדסיי 60חד-ה ,1985 תנשב

 רובע בחר-טרס לש םיטביהל תדעוימ הדובע

 :ארקנהו 6סאו אצווז הדעווה ךותב ,!פפא

 דדומ דג5א 6002 סא 850 08 אס 359565

 -ארה איה ,6סהד-8פ61.121 ,הצלמהה 0+ ופסא

 ,טרס-תובחר תוילסרבינוא תותשר רובע הנוש
 .יטפוא-ביס לע תססובמה

 סייונימל סיאתהל ךירצ 8ו8פא-ה ,ןורקיעב

 םיתוריש קפסל ,דחאכ םייתיבו םייקסע

 .(1 'סמ רויצ) סינוש סינרצי ידע סינוש

 גרו גשומה אוה 8ופפא לש ירקיעה ביכרמה

 ג5צא(ו80אסט5 דא5-) בובירו גותימ רובע

 תססובמ עדימה תרוסמת .גדאז-ב (תש5 אוספ=

 ןתינש ,עובק ךרואב עדימ תונמ ,'סיאת* לע

 .א5םגספמ-ב תבותכ יפל םתוא גתמלו תוהזל

 .ךרוצה יפ-לע עדימב אלמל ןתינ םיאתה תא

 סיאתהש ,ךכל סחייתמ "ינורכניסא* גשומה

 אל עיפוהל םילוכי רושיק ותואל םיכיישה

 לידבהל ,יארקאב אלא ,(2 'סמ רויצ) ץר רדסב

 5צאסופסאסטפ דגאפ*ם5) 50ו-ה תטישמ

 .ףר רדסב םיעיפומ םיאתה סש ,(אוססש

 64 וא 48 ,32 תויהל לוכי םיאתה ךרוא

 סילודג םיקחרמל 'דה* עונמל ידכ סיטטקוא

 את ךרוא לע טלחוה ,תודיחא תוביסמו דואמ

 אדו ןקתה .עדימה תרבעהל סיטטקוא 48 לש

 רחבנ (אוטוהופו םאזאס) בובירו גותימ רובע

 ינויב הצלמה איצוה 6017ו 8ופסא רובע

 .םאה ד אם6 1.נכן-ה תרגסמב ,9

 -יש יתשב עדימה תרבעה רשפאמ גזצוזה

 :תוט

 ךותמ תרחבנה ,העובק תוריהמ םע םיצורע .1

 דע שדלסא רפסממ ,תויוריהמ לש סלש ןווגימ

 .תילמיסקמה תוריהמל

 .תונתשמ תויוריהמב תוירושיק .2
 ₪4 3, ןוגכ םיצורע ריבעהל ןתינ גדאוזב

 .(ו!ו "סמ הלבטו

 :ןוגכ ,אחַו שומישב תויעב רפסמ תומייק

 תייעשה ,ודבאי םימייוסמ םיאתש תורשפא

 תרושקתב דה ,סיאת יטטר* ,(סמו גצ) סואת

 .ןורתפ םישרודש "וכו רובי-
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 פץהסהזסחסט3 דוחופ וצופוסח (5ד74) אוטוו\ק!6אוחפ

 ךוזחפ 1

 ----ר

006 6 

 3ץח6הזסחסטצ דוחוס םוצוב\סח + או) א\ט!1כו6א!חש

 ךוחחפ 5וס1

 תה | %

 6 597 !חוסזחובווסח + ?יסמרויצ

 דה( וו /ך או 5טןכןקסזז5, !סז 6אהווןנ6, ]וש [ט1!סואוחת <]והח חס:

 0 [12 = 312.768 \10/4. ג!סטז 464 6

8 (38.240 !|-32| = 14] 9 

 00ח-ה לע הדובעה תפוקתבש ,סיפצמ

 סיטרופמ סינוחביא רואל ואצי ,(1989-1992)

 ןוגכ ,פופפא לש םיבושחה םירטמרפה רובע
 .אא יאת ךרוא

 תרוסמתה איה 8185א-ב ףסונ חתפמ ביכרמ

 ןיבו סינוש סינקת ילעב ,תונוש תוצרא ןיב
 .סינוש סינרצי

 לש הניקתב ךרוצ שי ,תורושיק רשפאל ידכ

 תויתרפס תותשר רובע תותואו סיקשמימ
 .דואמ תוריהמ ,תויטפוא

 -ומה ןקתה אוה 5סאפז םשב עודיה ןקתה

 0 .אלמ

 תא ,תויטפואה תותואה תא רידגמ הז ןקת

 תינורכניס תרגסמ הנבימו הדובעה תטיש

 אוטוהו?. תיתרפיס (דא\ת46) תרוסמת רובע
 התייה ,5סאש לש חותיפה תלחתה .1םאפס

 האופמו64\א אאדנסאא1) א4אפ] ידע 1985 תנשב

 םג ;דואו הצובק-תתב (5דגאפגתס ואו וחמ

 1986-ב הזה ןקתה תא דבעל הליחתה 6חד

 .1988 ינויב הנושאר הצלמה האיצוהו

 היהי 5ס0אמז, ס0777ה תצלמהל םאתהב
 -עב תא רותפיו תרוסמתל ימואלניבה ןקתה
 ,5ן ארקנה ווופת ג אסאצ-ה ןיב סואית-יאה תיי
 ,דן7ו ש-לסמ 2.048 לע תססובמה ,הפוריא לש
 .ש-לסמ 1.544 לע תססובמה ,ב"הרא לש

 -כרריה ש"לסמב תועיפומ וזופהו 118 תואלבט
 תויתרפיס תוינורכניסא תותשר רובע תוי
 .5סאשַז תותואו (ס0הד - ₪50.702)

 אוה 50אשַז תייכרריה לש הנושארה המרה
 צא תתסאסטפ דאגאפסס5ד 5צ0%1. -) דפ.
 .ש"לסמ 51.84 איה ולש תוריהמהו (ום/פו 1
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 תמ רוקמ תרזעב גישהל ןתינ ,ןורכניסה תא

 ₪סודד הפס. 6.702 35ץהסהזסחסטפ 00/81 .תשרה ןורכניסל םיא
 ןגוסזפזסה!65 (!ח \וס/5) דפו ₪ וו המרה .יזיפ קשמימ עבקנ סרט פזצ-ו רובע

 סוחו6ג) 06.ו ,יטפואה אשונה לש הנושארה

 רחאל הלבקתה (6גאמוםא - [םטמו 06
 ז סטו | \סזוח וחוסז3

 1.544 (051) 2008 ָ עונמל ידכ ,צזצ| המרה לש 3686

 6.312 (052) |08 'סידחא"ו 'םיספאי לש ךורא ףצר לש םתעפשה

 44.736 (053) 2108 .ששואתהל םיטלקמ ינועשל רשפאלו
 4 -וא לש רתויב הכומנה המרה איה 06וזה

 \ .50אמד-ב םסישמתשמה תויטפוא תות

 06א =. 063 .062 :םה תוהובג רתוי תומר

 תאז ,אזב 061 תלפכה רחאל תולבקתמה

 וופ הלבט | 06. לש א יפ בצק היהי 06. המרל תרמוא

 50אםז סקדו6או | ואש 5 0
 ,51%-ודמ תוכומנ רתוי תומר םג לבקל ןתינ

 צוחזטגו דאו- םיארקנ סיקלחל התקולח י"ע

 :תומר העברא תומייק \דצזל .8טדג פופ - צד

 (וש הלבט) (צד6א) צד6 ,צד3 ,טדל ,ודו 5

 ,3 "סמ רויצב הארנש יפכ ,8ופסא לש והנבמ

 ,540 קשמימ תועצמאב ופסא-ל רוביח רשפאמ

 קשמימ אוה א ;588 קשמימ תרזעב ₪ופסא"לו

 תויהל םסילוכי 58 וא %0-ש ןמזב וב ,יטפוא

 לש הצק אוה א.אז ;(תשוחנ) יתכתמ וא יטפוא

 .טרס-תבחר תשר

 -ל תונוש תושיג רפסמ

2 

 ךח6 חיפתסז |וח6 376 וח1606ז חרט|זןק|65 01 1ת6 0356 916 0[ 51.84 טק. "סז 5א8חו6, (2

 = 12%51.84 וטכפ = 622.080 וס. תופסא

 ז*הב105 גפסטפ (20-48, וחס!טסוחפ 00-96 3חס 020-192, 376 סטזפח!ץ טח667 5100. 855א-ל תושיג רפסמ םיאצמנ ןויד יבלשב
 -רג ,המגוד) 8ופסא-ל ופסא תשר תבחרה 1

 3 "סמ רויצב .(הינמ
 .(הינמרג ,ןפי :המגוד) אופפא לש לע-תשר .2
 וש הלבט -גנא המגוד) םייטפוא סילבכ תשר תחנה 3
 |523.6 סז - ב כ = ָש .(היל

 | 1.וח6 תו המגוד) יונמה תיבל דע יטפואיביס 4
 9 ד ] (9/3) 51000070- .(ב"הרא
 ₪ שב וא/ו תוימוקמ תרושקת תותשר תבחרה .5
 = 3 -- קי 5 .(בד-הרא) סרוביח
 -- בכ ב 2 6 לש םייא ןיב רושיקו םיתורישה תבחרה .6
 יש 5 צ6 62 2 .(תפרצ ,הילגנא) סילבכב היזיוולט תותשר
 שד6-א א א 9 טזטז6 סיבכרומ סיתורישב סילבכב היזיוולט 7
 5ץח6ס 3 +6 3 (6 "סמ רויצ ,הירגנוה ,המגודל)
 .רתויו תושיג יתש לש בוליש 8

 -דנטס תיינבל טיסבה הארנכ היהי -5 אז

 .8ופסא רובע ילבולג טר

 805 800%א-ה תרגסמב 60ודד לש תודובעב

+ 

 םופסא :61678ח06 ססח!וָףטז4ווסח

 -ברועמ שדלסמ 150-כ לש םיצורע 4 ויה שמת םייקה בצמה תר יקס תובית ישארב סישמתשמ ₪56 0707/7078 (1947)

 .ש-לסמ 600-ב םיב (5צא6חמסאסט5 םוסודגו הום 80ווצ) סא

 1.1667 פאוח-) .805-ב ושמתשה ,רודיש רובע תואמגוד רפסמו .50אפד סוקמב
 גותימ רובע ;םירקי אל 1/455857ו (דזאס סםוסס= | 8₪םא יוסינ לש העדוה התיה 1988 תנשב -וצלמה תא המייס 60ודד-ה ,1988 תנשב

 יבלשב) תויורשפא 16א16 לש סיטרכב ושמתשה | -וטורפ" תשר לש (ב"הרא) 88116085 ידי-לע ןושארה בלשה ,1989-ב רבכו 5סאפז רובע הית
 64א6: ילעב גותימ יסיטרכ סיאצמנ חותיפ | "וסמת :ןוגכ ,םינוש סיטביה קודבל ידכ 'ףייט .םכוס ימואלניבה ןקתה לש

 .(תויורשפא | -וריש ,הנכות ,תותיא ילוקוטורפ ,גותימ ,תר ,5סאשד לש 2 בלשל הזוזת התייה 1990-ב
 ."'וכו םית -וסמתל גאו יאקירמאה ןקתל סיאתיש ידכ
 הינמרגב סג ועידוה (1988) הנש התואב לופכ-בכוכ היגולופוטב יונב היה יוסינה ;גותימ יקשמימו תיתרפיס תירוכניכס תר
 -ארה תינויסינה תכרעמה לע (זאד תיברעמה) .(4 'סמ רויצ) היהי תימואלניבה הסריגהש סכוס ,ןכ-ומכ

 תנקתומה (תרוסמתו גותימ) - 865א הנוש | םיקרוע םילצפתמ טרס-תבחר תזכרמהמ .(5צאסזומסאסטפ םוסוד ג הום 64צ) 5
 .8פאא0א| תארקנהו ןילרבב | דויצה לא םיינפוא-דח םייטפואיסיביס לש לש דויצ ןיב המלש תוירושיק חיטבהל ידכ

 איה ,תרוסמת יכרוצל בובריעה תטיש המרה לש בכוכה הזו ,קחורמה ינורטקלאה = .לוהינו הקוזחת יניינע ללוכ ,םינוש םינרצי
 פופסא"ו !55א יתוריש תרשפאמו ןמז תקולחב ,היינששה המרה לש בכוכהמ ;הנושארה .3 בלשב ךרוצ שי הארנה לככ

 .חיש-וד יתוריש לכ ללוכ ,םישמתשמל ,םיינפוא-דדח םייטפוא-םיביס םילצפתמ ךירצ ,2-ה בלשה תא סאותש דויצה 2-5
 ליכמ ,(1989) פפפאסא| לש ינשה בלשה (םשאוסדמרו דחא 60-ב ושמתשה הדבעמב | היהי 3 בלשל ותמאתהש ל
 .(5 "סמ רויצ) םינתוממ וידרו היזיולט ירודיש | -שמה לש קשמימ לכל .דחא 815010[ 5 .רקיעב הנכו ו קר



 ,5סא איהש 551א-12-ב תדייוצמ תזכרמה

 גתמל הבלצה תודוקנ תרזעבומצע תאסיאתמש

 .טרס-תובחר תותוא

 דויצ | הליכמ |תזכרימה | ,ןכ  ומכ

 רשפאל ידכ ססאהתהשו תאווה דקו תאא

 לעב דחא צורע ךרד םינוש סיצורע לש סבוליש

 דויצב .סייטפואורטקלא סיריממו ,לודגלוביק

 תיטפוא תרוסמתו בובריע ,גותימל שורדה

 ןוקיליס תויגולונכט סישמתשמ

 .((/05. םס1 ג5)

 תוחינב ,ינפוא-דח אוה יטפואה-ביסה

 20 לש קחרמב אצמנה יונמ לש רוביח רשפאמה

 .(תטקמד5) םירזחשמב ךרוצ אלל ,מ"ק

 יונמה ןוויכל 1300 אאו לש לג ךרוא םישמתשמ

 .תזכרמה לא יונמהמ ןוויכב 1550 אא

 ,אספדויתא דפופססא  :ומכ קנע תורבח

 םיאתמה ,השיגו תרוסמת גותימ רובע %0א8₪9)

 ,56תשזשמ אשז:200) דד ,(50א₪1 ?15₪ 2זל

 ,זד-600) ,1/6 דד ,(50א ד 4552-לסיאתמה

 תארקל סיחתפמו 5ס0אטז 13455 1-ל םיאתמה

 ;(2ג55 27ל המאתה רובע ,'91 תנש עצמא

 50אשז-ל םיאתמ בברעמ עאו-600)- תתדפט

 תיחו 1105אז דא גא5א85510) אמש קעפש 2

 ;'91 תנש ףוס רובע ןנכותמ ,5צ5ד=א18 0

 19-600) דוינ.ס0 55דא(5 ,("וכו וד-150 0

 50א₪ז-ל סיאתמו ,'92 תנש ףוס רובע ןנכותמ

 ."וכו (ק4ג5ם 2

 פפסא תא וחתיפ טספדוב - הירגנוהב

 ,םילבכב היזיוולט תוכרעמ רובע ןורתיפכ

 :סמרויצ) םיילאיסקאוק סילבכ לע תססובמה

6). 

 י"ע תננכותמ ₪8סא לש תינויסינ תשר :ץראב

 םילבכ דלש ;('94) "93 תנש רובע 'קזב* תרבח

 לש מ"ק 5000-כ ליכמה (מ*ק 600) סייטפוא

 .'90 תנש ףוסב אצמנ ,סיביס

 -בכב היזיוולט תותשר תוחתפתמ ,ליבקמב

 תוריש תונתונ תורבח 7 סויה) ץראב סיל

 -מהמ 10%-כ הווהמ הזו סייונימ 125 ,000-כל

 .(יופצה רפס

 םילבכב היזיוולטל תוכרעמהש הדבועה לשב

 ,םיילאיטקאוק סילבכ לע תוסטסבתמ ץראב

 סיכרצל סיאתהללוכיירגנוהה תותיפהש הארנ

 ₪ .תוידיימה תויורשפאו
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 תוחינה יתוויע תעפשה

 תיתצובקה היהשההו

 םינותנו רובצידד תרבעה לע

 * תרוסמת יקיפאב

 רוכיד תרכעהל םיאשונ" תרופמת יקיפאמ תושירדה

 םיקחרמל תיווק תרושקתב דחוימב .ןופלט קיפא תוכיא

 :םיאבה םימרוגב תינתומ .םיכורא

 .ןמזב תולתב יללכה תוחינה םוקע תוביצי

 .הפונתה תויראיניל

 .תיתצובק היהשה

 .תיתצובק היהשהב םיתוויע

 .(ימרת שער .ןוגכ) יסיסב שער

 .רודישבו הטילקב וק ךותב ידדה ןונפא שער

 תרוטמת לש םירקמבו וקה ותואב בורקו קוחר רוביד-ברע

 .םיווקה ןיב רוביד-ברע תוחינ --- תיווקיבר

 .רדת תזוזת ₪

9 6-66 0-6 (6 

 םה .הב םיתוויעהו תיתצובקה היהשהה ,ל"נה םיתוויעהמ

 םניא םהו תרוסמתה תעשב טלחומ םכרע ,םייראיניל םיתוויע

 -ילימ 250 לעמ הלעת היהשהה םא .תונבומה לע םיעיפשמ

 .רמאמה ףוסב האר -- תורוקמה

 עדימ תרוסמתב תרכינ הערפהל םרוג הווהת איה ,תוינש

 תיתצובק היהשה .רוחיאב הבושתה תטילק ןוגכ ,תירטס-וד

 רתומה ךרע אוה .תוינש-ילימ 150 לש ךרעב וא .רתוי הנטק

 .םיימואל-ןיבה םיווקה תרוסמתב

 לש (ץרה 800) תיתצובק היהשה לש עצוממה ךרעה םא
 לובגה ךרע לעמ אוהו 1 ךרעה אוה םייונמ ינש ןיב תרוסמת
 וא רובידב תוקספה ומכ) תוכיבמ תובוגת תועיפומ ,ילמרונה

 .(המודכו םיחחושמה דחא דצמ תונבומ רסוח

 - 60וזח -- תרושקתל ימואלניבה ןוגראה תוצלמהל םאתהב

 : עבקנ .ןודנב ,4

 .חינז ךרע -- זח < תוינש"ילימ 150 6

 תעדה לע לבקתמ ךרע -- ה = תוינש-ילימ 400--150 6

 .(ריבס)

 .תעדה לע לבקתמ אל ךרע -- זח > תוינש-ילימ 400 6

 םילבכ לש םכרוא תא דחוימב םיליבגמ ל"גה םיכרעה

 םיקחרמל תרוסמתב תושק תויעב תורצונ ךכ ידי"לעו םיסומע

 .('דכו תרושקת ינייול) דואמ םיכורא



 :םיימואל םיקרועב + רובע 66ןזד לש תוצלמה תומייק

 זה < 0.004! + 12[ה05]

 .מ"קב ביתנה ךרוא - ו

 הכרעל םיסחייתמ (תיתצובק היהשה יתוויע) עפומה יתוויע

 .רזביד קיפאב תיתצובקה היהשהה לש רתויב ךומנה

 ילמינימה הכרע ןיב שרפהה ,תורבהה לש תונבומב בשחתהב

 לובגב רדת רובע ןוחטיב ילוש ללוכ ,תיתצובקה היהשהה לש

 אל ,(ץרה 3400) הובגה לובגב רדת רובעו (ץרה 300) ךומנה

 יפל םהש) 1 הלבטב עיפומש יפכ ,ןותנה ךרעה לעמ הלעי

 .(60וזד -- 6.133 תוצלמה

 ?ש

 היהשהה לש ילמינימה ךרעל זח ןיב םינמזה ישרפה -- 1 הלבט

 .תיתצובקה

 תולתב תיתצובקה היהשהב יונישה תא םיאור ונא 1 רויצב

 .רדתב

 תרוסמתב תיתצובק היהשה לש רתויב םיבושחה םיתוויעה

 .עמש רדתב םימייסו םיקיפא יננסמ ידי-לע םימרגנ .םיאשונ

 ןיב יללכה סחיה תא עבוקה ,דוב-דראיב קוח םייק ,עודיכ

 גרודמ ןייפוא ילעב םיננסמ לש עפומה םדקימל תוחינה

 םיתוויעהש .עבונ הז קוחמ ."ילמינימ עפומ, תולעב תותשרב

 םירדתה ספ ילושב םירוק תוחינהו עפומה לש םיבושחה

 .1 רויצב ראותמ תיתצובקה היהשהה לש םוקעהו םייתרוסמתה

 יתוויע ןיא ,תודיאוסוניסמ בכרומה תוא תרוסמת לש הרקמב

 ,ךכל ףסונ .תואה לש רכינ תוויעל םימרוג תיתצובקה היהשהה

 הפונתל סחיב ןויוושל םינתינ רוביד תרוסמת יעטקש ןויכ

 .רוטב םיעטק לש והשלכ רפסמ ףרצל רשפא .םהלש

0 
500 500 0001576 - 2500 3500 000 05 

 .רדתב תולתכ תיתצובקה היהשהב יוניש -- 1 רויצ
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 וא דחא םכותב םיללוכ םינותנ תרבעה יעטק בורש ןויכ

 םיאשונ תרוסמת לש תוכרעמהו ,םיאשונ תרוסמת יעטק רתוי

 תרבעהל דימת םימיאתמ םניא םה .רוביד תרבעהל תוננכותמ

 .דואמ ההובג תוריהמב םינותנ

 וא רדתב .הפונתב ןונפא םע) תיתרפס תרוסמת תטישב

 היהשה לש םירכינ םיתוויע ,(םיירניבה תותואה לש עפומב

 ןמזב ןוכנ אל עדימ לש הרבעהל םורגל םילוכי תיתצובק

 .םינותנה תרבעה

 תרבעהל .םיסמוע םע .םיפסונ םינייוושב ךרוצה עבונ ןאכמ

 .תירשפאה תילמיסקמה תוריהמב תותוא

 רובע םג םינייווש םע ויה תרוסמתה תוכרעמ יעטק לכ ול
 םינותנ תרבעה עצבל היה ןתינ ,תיתצובקה היהשהה ןייווש
 תותואה תרבעהב ומכ הדימה התואב תוהובג תויוריהמב
 רקי אוה םיילאודיבידניא םיעטק לש הזכ ןויווש .עמש ירדתב
 .דבלב םימייוסמ ןמז יקרפל עוציבל ןתינו דואמ

 ןויווש עצבל רשפא ,עובק תרוסמת ביתנ גישהל םיצור םא

 םינויושב שמתשנש יאנתב םינותנ תרבעהל סחיב ביתנה לש

 .ןוויכל תנתינה תיתצובק היהשה רובע םייקאודיבידניא

 .תיטמוטוא וא תינדי תויהל הלוכי םינויוושה תעיבק

 - היהשה ףיפריפוו ב יברופרמ 5 הםףפסו*
 2 וורווש ו עתוויע ןק,וםי=> יורואיו ,וקוא='=

 שמ 5
!₪ = 

 תרבעה תעב םיעיפומה םייראיניל יתלבו םייראיניל םיתוויע

 עיפשהל םילוכי .םיחתמה תתחפהו תרוסמתה ביתנב תותואה

 .תואה תרוצ לע היוצר יתלב הרוצב

 ,םיאשונ רדתב תוא וא קפוד תרוצ לעב תואהש .ןאכמ

 סם עפומה םדקמו 8 תוחינה םדקמשכ םיתוויע אלל רבעומ

 .2 רויצב ראותמש יפכ -- תושירדה תא םיאלממ

 ןמז) עפומה ההשמו תוחינה םדקמש איה רבדה תועמשמ

 םהמש תואה לש ילדיאוסוניט ביכרמ לכ לש (+; -- תוטשפתה

 ההשמ תא .רדתה יוניש םע תונתשהל אל בייח ,בכרומ אוה

 יפ לע בשחל ןתינ 8!ש) עפומה םדקמ ורובע ןייפואש .עפומה

 : החסונה

 ס ((0)
 דק (0)) ב

 סחיב הנתשמ םדקמהש .רבד לש ושוריפ .עובק עפומ ההשמ

 .רדתל רשי

 ללכ ךרדב רבעומ עדימה .היצקינומוקלט לש היגולונכטב

 -ובקה היהשהה תא ריכהל קיפסמ ,.השעמל .ןנפואמ תואכ

 ןתינ הז הנתשמ ןותנ .(ם) עפומה םדקמ םוקמב ( דג ) תיתצ

 :(3 רויצ) עפומה ןייפוא לש תרזגנ אוהו הדידמל

((0) 05 5 
 ה
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 ש/

 צ,(()- אצו((-75)

 .תוועמ יתלבו ןנפואמ יתלב ילדיאוסוניס תוא תרבעה -- 2 רויצ

 פס | ד ש] :םיאבה תונורתיה תא ןתונ הז רטמרפב שומיש

 ס(ש) תרזגנ לש הדימ-הנק הווהמ תיתצובקה היהשההש ןויכמ 6

 תעב עפומה לש הווש יתלב יוניש לכ ,עפומה ןייפוא

 .דחוימ ןפואב שגדומ ,רדתה ןייפוא לש םיווש םייוניש

 תיתצובקה היהשהב יונישה קר בושח תואה תוויע רובע 6

 .רדתה םע

 ש םייולת םניא רדתה תוחינ תוויעו תיתצובקה היהשהה םא

 לש אשונה רדת תרוסמת ,תואה ירדת םוחתב רדתה יונישב

 תורוסמתב קיפסמ וניא הז יאנת .תוועמ יתלב אוה תואה

 תרוסמת לש המגוד תנתינ 4 רויצב .רדתה תרוסמתל תונוש

 .םינותנ תרבעהב ןנפואמ תוא לש תתוועמ יתלב

 .תיתצובק היהשהו עפומ לש םינייפוא -- 3 רויצ

 ןנפא תרוססת ביתנ יאלג

0 

% 0 1 0 

 צ2(()

 .סינות) תרבעהל ןנפואמ תוא לש תתוועמ יתלב תרוסמת -- 4 רויצ



 םיצלמומ תונורקע לע תססובמ תיתצובקה היהשהה תדידמ

 .5 רויצ האר -- (1930) אץףטופז ידידלע

 אשונ רדתב נ"תא תוא חלשנ ןחבנה תרוסמתה עטקל

 ( ₪ ) הנתשמ

 ןטקו עובק ראשנ ,קדסנ רדת אוה (ש.) ןנפאמה רדתה

 < שא ) אשונה רדתהמ תרכינ הדימב

 תומוקע ,דדמנה טקייבואה לש עפומה תונעיהל תודוה

 וטסויו הפונתב םיננפואמ אצומהו אובמה תותוא לש הטעמה

 ירחא דדמנה .( /\ס) עפומה תזוזת םע ינשה יפלכ דחא תיסחי

 .יוליגה

 הווהמ (פ) עפומה תזוזת ,ךומנ קיפסמ (שט 5) קדסנה רדת םא

 :תיתצובקה היהשהה לש הדימה-הנק

 עפומ

 ס (ש)

₪6 =" + 56 

 .רדתל עפומ ןייפוא -- 'א5 רויצ

 ללוחמה תוא

+ 

 הקידב <

 הטילקה תוא
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 /\ פס
 כ 1 (2)

5 ₪ 

 ,םימייוסמ םיישק םיררועתמ ,וז הדידמ תטישב םישמתשמ םא

 ןונפא ירדתב דואמ הנטק תיתצובק היהשה לש תודידמ :ןוגכ

 ןכלו .דואמ תונטק עפומ תוזיז תדידמל תוליבומ .םיכומנ

 .רתויב םיהובג הבוגתו הדידמ קויד לעב עפומ-דמ שורד

 .תירניב הפונת ילעב תותואב םישמתשמ םיגותנ תרבעהל

 יספ ,הלא תותוא םירבעומ רשאכ .עפומ ןונפא וא רדת ןונפא

 ,םלוא .אשונה רדתל סחיב ירטמיס ןפואב םיקלוחמ םירדתה

 תוחינהו [/4+ (ש)) תיתצובקה היהשהה לש רדתה תולת

 "87" םיכרעה םג .םיטלחומ םיכרע םיווהמ םניא [ 48 (0)]

 תעיבקל םיצוחנו םיטלחומ אל םיכרע םה +( = 00/0₪7ו

 .ןנפואמה תואה לש םייונישה

 רבודמשכ דחוימב אץְףטפז תטיש רופישל הכילוה וז השירד

 םירצוימה םיינרדומה הדידמה ירישכמ .הצקל הצקמ הדידמב

 אעףטופז תטיש לע םיססובמ ."ןמרטלוג-לדנו, תרבח ידי-לע

 .תרפושמ

 .הפונתב ןנפואמ תוא אוה הדידמה תוא ,וז הטישל םאתהב
 (608) סחיה רדתו ( טאו ) הדידמה רדת םיעובק ןמז יקרפבשכ
 ו .םיאשונכ םירדושמ .ןיפוליחל

 ךומנו עובק אוה -- קדסנה רדתה -- (64 ) ןנפואמה רדתה
 ןייפוא לעב אוה דדמנה טקייבואה םא .אשונה רדתמ הברהב
 תעשב .הטעמה תמוקעב עפומה לש הציפק עיפות .הנתשמ
 יוניש תדימ הווהמ וז הציפק .(6 רויצ האר) אשונה רדת תזזה
 קיפסמ אוה (ש .) קדסנה רדתה םא .תיתצובקה היהשהה לש

 תוא 05

 ללוחמה

 תוא ש 2

 הטילקה

 .אעףשופז תטיש יפל תיתצובק היהשה לש הדידמ תונרקע --- 'ב5 רויצ
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 ש לוציפ רדת הדידט רדת עפומ תציפק

2-3 4 
 וש צ;(!)
 \ ו 21,

 ] ₪8 פוחיי רדת שא סזח" רדת 6%

 .תרפושמ טופז תטיש -- רדתל תולתב תוחינב םייונישו תיתצובק היהשה תונורקע -- 6 רויצ

 76 פ
 עפומה םוקעש -- 6 רויצמ הארנ הזש יפכ -- חינהל ןתינ ,ןטק

 .20% םירדת םוחתב יראיניל אוה זו !שש)

 :לבקנ תיתצובק היהשה רובע יכ ,עובקל רשפא ןכל דפש )

 05 ()) /\ ס (ט))
 דב (₪) = ין 9

 ירדת םוחתב הדידמ רדתכ רחבנ ץרה 41.66 לש קדסנ רדת)

 תוצלמהל םאתהב -- ץרה-וליק 20 דע ץרה 200 -- לילצה

 (08 ('א) 0 .(6 - 1972 תנשמ 0.81 ןח ְ

 םיניינעמה םירדתה םוחתב תיתצובק היהשה לש תוויע

 .תיתצובק היהשהו עפומה ןייפוא -- 'א7 רויצ
: 

 רדתהו ,עובק ראשנה סוחייה רדת תרזעב דודמל ןתינ ,ונתוא

 .םייונישל ןתינש דדמנה 0

 םירדת םוחתב תיתצובקה היהשהה תייטס לש רואית ןלהל

0 
 רדתו עובק ראשנ סוחייה רדתשכ הדדמנש -- ונתוא ןיינעמה 0 ₪) ו

 / יי ו קר שו ]

 .ךרוצל םאתהב הנתשמ הדידמה ₪9 ך ד

 םאתהב) איה תיתצובקה היהשהה תייטס רובע החסונה 5

 : ('א7 רויצל

₪ | : 

2/\5 --,5\/ 2 
 הד = ד0ו00) - 400 8 4
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 ב 7- ל ו'ב)

 .תוחיגה ןייפוא -- 'ב7 רויצ
0 

 רדת דנתמ לו טל
 הדב ללוחמ קמ

 הקידב אשונ רדת-דמ

% 

 ו

| 
 ו
1 
1 

 ן
 ו
| 

 רדת דנתמ
 םוחיי

 רבעמ דנתמ רדת דנתמ
 רדת לתציפ

 ו

 ו
[ 
 ו

1 
[ 
| 
| 
 ן
1 
[ 
1 
| 
[ 
 ו

 .(י'ןמרטלוג-לדנו,, לש 0-2 םגד) תיתצובק היהשהו תוחינ יתוויע תדידמ לש טשפומ םינבלמ סשרמ -- 8 רויצ



 .= שר שי ו. יג ג.( ==... שם הההוההההההכההה שש  >>₪₪=>=>טשססססה ירך

 אובמ

 אצומ

 .תגרודמ היצקנופ תונעיה -- 9 רויצ

 תזיז תעב םימרוג ,רדתל תולתב תוחיגה ןייפוא לש םייונישה

 .(6 רויצ האר) ולוכ תואה לש הפונת תזיזל 8 דל שא, דמ רדתה

 .ןונפאה לש םייוניש רובע החסונה תלבקתמ ,ךכמ האצותכ

 :'ב7ד רויצב ראותמש יפכ

(8)0-- (8)000 = (48)0/ 

 רובע *ןמרטלוג-לדנו- תרבח לש הדידמ ירישכמ תכרעמ

 שמשל הלוכי (1ם₪.2) .תוחינהו תיתצובקה היהשהה תדידמ

 .(8 רויצ) ל"נה החסונה שומימל המגודכ

03 05 8 28 30 2 
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 הי הפ 5 . ייפ | -ייוי'ו ליש הי-
 ולוכג ; תיתצוכ כל היהשהב תוויע האצות

 םינותנ תרבעהב םירופיש ,60וזז י"ט םיצלמומ

 םילדבהב אצמנ תואה לש תוויעה רוקמ ,תעדל ונחכונש יפכ

 תותוא לש תוטשפתהה תעב תונוש תויוריהמ לש םייתוהמ

 סחיב תאצמנ הניא עפומה תזיזש ,תרמוא תאז .םינוש םירדת

 -וניס אל תותואב רתויב תרכינ וז העפות .רדתה ייונישל רשי

 .םייעוביר םילגו תוגרודמ תויצקנופ ,םיקפד :ומכ .םיילדיאוס

 איה תיתצובק היהשה יתוויע לש תינייפואה העפותה

 תמייקה תובברתשהה .(9 רויצ) תגרודמ היצקנופב "םומעיפה,

 היוקל הטילקל ליבוהל הלוכי םיקפד תרדס תרבעה תעב

 .עדימ לש

 רתוי ההובג תוריהמב םינותנ תרבעה רשפאל תנמזלע

 רדת יספב ךרוצ שי ,תיתרוסמת תכרעמ לש ביתנ תועצמאב

 םיתיב"ס 2400 לש תוריהמב םינותנ תרבעהל .רתוי םיבחר

 לש יביטקפא ספ בחורב םלש רוביד קיפאב ךרוצ שי היינשב

 םישמתשמ םא .ירניב רדת ןונפאב םישמתשמ םא ץרה 0

 :ומכ .תונוש תויוריהמב םינותג ריבעהל ןתינ .עפומ ןונפאב

 .היינשב תיב"ס 96007ו 7200 ,4800 ,היינשב תיב"יס 0

 תושורדה ולא ןוגכ .רתוי תוהובג תויוריהמב תרוסמתל

 םישורד .םינותנ דוביעל םיזכרמ רובע וא תונומת תרבעהל

 תיב"ס-וליק 50 לש תוריהמב תרוסמתל .םיבחר רתוי רדת יספ

 תצובק) רוביד יקיפא 12 לש המלש הצובק השורד .היינשל

 \ש

414 

055 

 0506 0 20 8 א2

 .ש(102 -- 6071 תוצלמה יפל תלובס ימוחת -- 10 רויצ

 או 2

 .וירחאו ןויוושה ינפל תיתצובק היהשהו תוחינ יתוויע לש םינייפוא -- 11 רויצ
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 בחור ,רמולכ .םיאשונ תרוסמת תכרעמ לש .,(הנושאר ןונפא

 -וליק 200 לש תוריהמב הרבעה .ץרה-וליק 48 לש םירדת ספ

 ספ בחורו ,המלש ןונפא תצובק לע השורד היינשל תיב"ס

 תעבוק 606ווד .ץרה-וליק 552 דע ץרה-וליק 312-מ םירדת

 תוצלמה יפל תיתצובק היהשהו תוחינ יתוויע רובע תולובג

 .(10 רויצ) 2

 רובע תורומח רתוי ןהו .5, יפל ןה ב-הרא לש תוצלמהה)

 : תיתצובק היהשה יתוויע רובעו 5, = ₪1102/2 : תוחינ יתוויע

5 = ,5) 

 -ורדה תלובס ימוחתב דמוע וניא ינופלט וק .םירקמה בורב

 היינשל תיב"ס 2400 לש תוריהמב םינותנ תרבעהל םיש

 תרוסמתה וק ינייפוא תא רפשל ןתינ .תאז רשפאל ידכ .רתוי וא

 .(11 רויצ) תואה תרוצ תא ןקתלו וק-ןייווש תרזעב

 םילוכי תרוסמתה ביתנ לש תיתצובקה היהשהה ןויווש תא

 תשרוד תאזה הטישה .ינדי ןונוויכו ןחוב תוטיש תרזעב עצבל

 .התואנ המרב ןויוושל עיגנש ןוחטיב לכ ןיא םגו בר ןמז

 תיתצובק היהשה תדידמל רתויב םישידחה םירישכמה

 םינתונ (-ןמרטלוג-לדנו. לש [-307ו \ 0-3 םירישכמה ,המגודל)

 םירבעומ הלא םיקפד .תיתרפס הרוצב הדידמה תואצות תא

 תא תתל (תומיאתמ תוינכות תרזעב) לוכי רשא .בשחמל

 .ןיוושה לע דקפלו רתויב בוטה ןורתיפה

 :רמאמל תורוקמה

 1. סה 7616ז, [בז20ז -- [480הז|0ה16ה+60ה015006ה 20|+

 50הז8 25 ץ8הזַח8חַה, 16% 12 (1972), 56ו6סחח 8.

 2. אץסטופ ₪. 8ז8ה0, 5. -- \ו685טז6הוסההז םח6

 015ז0ז1וסח. 861! 551. 60חח. 1. 7 (1930) קס. 2.

 3. ו0חו8חה ג. -- דח6 קזספ|6חה 0[ ףזסטק 66/8 015ז0זצוסה

 חו685טז6חו6ה(5 סח 0818 1ז8ח5ו:0!55ח 5ץ5+6ח5 -- 1607-

 חו08| !ה!סזחוהוסח /8ח06| 8 (16!30זחוההח.

 4. קס518!ח|סט, ץבט| --- 5151606 06 1ז8ח5015]טחו 6.

 0! 610801108 8 ק608000108, 8טסטז9| 43

 5. ל8ה06| ט. 6:!60זחוהתה -- !8516ז (0006!2418. 75
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 סינותנו רוביד תרוסמת לע םישערה תעפשה
 (יא קלח) (ת.כ.א) רדת"בוביר יקיפאב

 תיללכת גויחהח תשרב ןופלט יוק וא תועובק תודוקנ יתש ןיב ןופלט יוק

 ,הנבח-יישקל קר שערה סרוג רוביד תרבעהב םא .םישערמ סעפ-אל סילבוס
 שער .ופלסלו םינותנח ןכות לע םג עיפשחל אוחה לוכי סינותנ-תרבעהבש ירה

 תעדוה ףא םיתעל וא (תהחא תיבס) תחא המיעפ שבשל לולע רצקו ימואתפ
 .רודישח תוריחמבו חערפהה ךרואב יולת ,המלש

 םישובישה רפסמ חלעי אל ,םינותנ-תרבעהל םיאתמה וקבש סםלועב לבוקמ
 וק בייח הז יאנת תגשהל .תובוט תויבס 100,000 לכל תחא תשבושמ תיבס לע
 תא גיצהל איח חז רמאמ תרטמ .שער דגנ רשפאה לככ ןסוחמ תויהל ןופלטה
 תא דודמל ןתינ הב הרוצחו םירתומה תולובגה תא רידגהלו שערה תורוקמ
 יקיפאב תושמתשמח ןופלט תוכרעמב שערה-תורוקמב חתפנו ,תכרעמב שערה
 .(ת.ס.או. -- ז6ףט6ח6ע כוונצוסמ אטוטק6א) רדת -בוביר

 וא םייסיפ םיוקב רדתה בוביר תטישב תרוסמתה ביט
 :שער יגוס ינשמ עפשומ םייטוחלא
 .עובק שער 6
 .ףלוח שער 6

 ,יסיסבה ימרתה שערה רקיעב םיכייש הנושארה הצובקל
 .רובידה-ברעו ידדהה ןונפאה שער

 (ימרת) יסיסב שער

 תיארקאה העונתה בקע תרוסמתה ילגעמ לכב רצונ הז שער

 :הזה שערה תא תונייפאמ תונוכת יתש .םינורטקלאה לש

 תונוש תומר ילעב םניה יסיסבה שערה יביכרמ --
 .סואג תמוקע יפל תוגלפתמה

 םירדתה-םורטקפסב תגלפתמ יסיסבה שערה תייגרנא --

 .הדיחא הרוצב

 ספ"בחורבו הרוטרפמטב יסחי ןפואב יולת יסיסבה שערה
 םוחתב העונתה סמוע לש האצות הניא ותמר .םירדתה

 דדוקמ קפוד ןונפא ומכ רודיש תוטישב) .יסיסבה םירדתה

 תלדבנו תיסופיט איה ימרתה שערה לש האצותה 0%[

 .(ת.ס.א.) בובירה תטישב שערה

 ידדה ןונפא שער
 רשאכ .םילגעמה לש תויראיניל-יא ידי-לע םרגנ הז שער

 -יתלב לגעמ ךרד םירבוע דו <, םירדת ילעב תותוא ינש

 ןקתהה ךרד םירבועה תותואהשכ .ידדה ןונפא רצונ יראיניל

 שער ווהי ידדהה ןונפאה ירצומ ,םילילצ םה יראיניל וניאש

 ירדתל ףסונב .םייוצרראל םירדתב םהש רחאמ ,ידדה ןונפא

 תותואה םתוא לש םיינומרהה םירדתה םג ,םייסיסבה תותואה

 םירדתהו םייסיסכה תותואהמ דחא לכ ןיב םיפוריצה םג ןכו

 תוביסה םנמא .ידדה ןונפא ירצומל ומרגי -- םיינומרהה
 לבא ,יסיסבה שערה לש ולאמ תונוש ידדהה ןונפאה שערל
 האצותהו המוד יסיפה םייפוא םיקיפא-תובר הוכרעמב
 .םהינשב הווש הקיזמה

 רוביד-ברע שער
 ילולסמ ןיב דומיצ לש היוצר-אל האצות וניה הז שער

 .תותיא-ילילצ וא רוביד-תותוא
 :ןה רוביד-ברעל תוביסה

 לש תוגוז ןיב דומיצ ןוגכ) רשקה יוק ןיב ילמשח דומיצ 6
 .(עמש-לבכ ותוא

 .(םייוקל םינגסמ ןוגכ) םירדתה תונעיה לע היוקל הטילש 6
 .םיקיפא-תובר תוכרעמב םייראיניל-יא םינייפוא 6

 -ברע שערו ידדהה ןונפאה שער ,ל"נה םישערה ינש)
 םתוגלפתה תויורשפאש "םייסואג-אל" םישער םניה רובידה
 .(תוילמרונ ןניא

 ףלוח שער
 םבצקש םיקפדל תדחוימ תובישח םיפלוחה םישערה תצובקב
 הפונת ילעבו ןמז-ירצק (5קואס) תונברודל וא עובק וניא
 ידי-לע ןייפואמ וניא שער לש הז גוס .הווש-יתלבו ההובג
 תואיגשל םימרוג םיעובקה םישערה .תורבתסהה יקוח
 תואיגשל םימרוג םיפלוחה םישערהש דועב תויארקא
 -תרוסמת תוכרעמב הרומח הערפהל םרוג תווהמה ,תוימואתפ
 .תואיגשה בצק תא םילידגמ םהש ךכב םינותנ

 ןופלט-תוכרעמב שערה-תדידמ תודיחי
 -מא .שערל תוינקירמאו תויאפוריא הדידמ-תודיחי תומייק

 םלוא הטישל הטישמ תוטושפ תואחסונ י"ע ןמגרתל ןתינ םנ



 םישמתשמ ילארשיה תרושקתה דרשמבש הדבועב בשחתהב

 -תמרב ליחתנו ,ןתוא קר ןאכ ריכזנ -- תויאפוריאה תודיחיב

 .ספא תמרב תרוסמת-תדוקנו תטלחומ קפסה

 הליכמה תבכרומ תכרעמ לש דספה וא חבש בשחל תנמ"לע

 סורגל לוכי םילגעמהמ דחא לכשכ -- םילגעמ לש בר רפסמ

 תימתירגול הדידמ-תדיחיב םישמתשמ -- דספהל וא חבשל

 ם קפסהב דספהה וא חבשה .(48) ב"ד וא "לביצד" תארקנה

 החסונה י"ע תרדגומה וז הדיחיב בשוחמ תרוסמת-תכרעמ לש

 כ

 כ = .
1 

 :;רשאכ
 .תכרעמב אובמה קפסה -- |
 .תכרעמב אצומה קפסה -- ?ן
 האטבמ הניאש םיקפסה-סחי לש הדיחי ודוסיב אוה 48-ה

 -תמרכ תמיוסמ קפסה תמר לבקנ םא .תטלחומ קפסה תמר
 רחא טלחומ קפסה לכ התרזעב אטבל לכונ ,תיטרדנטס סוחיי
 תלבוקמ סוחיי-תמר .היתחתמ וא וז סוחיי-תמרל לעמ אצמנה
 הז יטרדנטס קפסה תועצמאב .טוו-ילימ 1 לש קפסה הניה
 1-ל סחיב ב"ד לש יוטיבכ (ת) רחא קפסה לכ אטבל לכונ
 .טוו-ילימ

 כ

) "6 ₪ 
 מ"בד רוציקב ארקנ טוו-ילימ 1-ל סחיב ב"ד יוטיבה

 .(48חה)

 0 09 = [ח\ש

| | 

2000 3000 4000 0 

 (ץרה) רדת

 1 ו ו
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 תרוסמתרק ךרואל תיטרדנטס הקידב-תדוקנל ארקנ ןכל
 -תמר תדוקנ" םשב (טוו-ילימ 1 לש תוא-תמר תלבקתמ הב)
 .(206ז0 11, -- 26ז0 1זמתפהונפפוסח 166] ?סותז) "ספא

 רתוי הברה המרב אוה ןופלט-תוכרעמב שערהש רחאמ
 גהונה יפל שערה"תמר תא םינייצמ ,טוו-ילימ 17מ הכומנ
 .(קוא) םיטוו-וקיפב יאפוריאה

 1פוא = 10-!2\/ = --9008תו

 ירטמופוספ ללקושמ ןופלט לגעמ
 תעפשהב תרוסמתה ביט תתחפה תדימ תא רידגהל תנמדלע

 שומיש ךות ,תובר הבשקה"תוקידב ושענ ינופלט קיפאב שערה
 ידיזלע עבקנ הערפהה לדוג .םינוש םירדתב הערפה"תותואב
 רדתב תוא לש קפסהה םע עירפמה תואה לש קפסהה תאוושה
 אוהשכ בישקמה ידי-לע עמשנו הדידמל חונ אוהש ,ץרה 0
 הווהמ וז הקידב לש האצותה תמוקע .הדימ התואב עירפמ
 לש "ירטמופוספ ללקושמ ןייפוא" תארקנ איהו הדימ"הנק
 הליקשב שערה-ידדממ .(1 רויצ האר) ירחסמ ינופלט לגעמ
 התוא םיוושמו קיפאב שערה תמר תא םידדומ תירטמופוספ
 םוקע ילעב םירישכמל דוגינב) תישממה שערה תעפותל
 םוקעב תוטילב אלל) "חוטש" שער רשאכ .("חוטש" תונעיה
 ,ץרה 3400 דע 300 ןיבש םירדתה םוחתב ינופלט קיפאב (ולש
 יפכ) 2.568-ב ותמר הנטק ,ירטמופוספ ןנסמ ךרד רבעומ
 רטמופוספב דדמנה שער .(1 רויצב וקווקמה קלחב םיאורש
 קו/-הו 68ח0ק-ל 68ח-ה ךפוה ןכל ,ק תואה תפסותב םינמסמ
 .קושסדל

 68-ב תונעיה

 ס 4

-0 

-0 

 וס 200 500 400 600 800 0

 ,ירחטמ ינופלט לגעמ לש ירטמופוספ ללקושמ ןייפוא -- 1 רויצ

 ה וו ומ

/ 
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 3400-ל 300 ןיבש םירדתה םוחתב "חוטש" שער רובע
 :אבה סחיה םייקתמ ץרה

 48חוק = 68חו -- 5

 קי/ק = קוא א 6

 ,ץרה 800 רדתב לילצ לש 088 ,ליעל רומאה ףא-לע
 .048הק הארי ,רטמופוספב דדמנה

 יסחי קפסה תמרו תיסחי תרוסמת תמר
 תלעבו תבכרומ תויהל הלוכי םיקיפא-תבר תינופלט תכרעמ

 ידי-לע םימרגנה תוחינו חבש לש םיבר םיבלש םע ,רכינ ךרוא
 תעיבקל .םירחא תרוסמת-ימרוגו םירבגמ ,םידירפמ ,םיבברמ
 קר תועמשמ שי וזכ תכרעמב דדמנה תוא לש קפסהה-תמר
 .הדוקנה התוא לש תוחינהו חבשה תדימ תא םינייצמ םא

 הלוכי תכרעמב תמיוסמ הדוקנ לש תוחינה וא חבשה תמר
 לש סוחייה תמר תא םירידגמ םא קרו-ךא תרדגומ תויהל
 ןתינ תכרעמה התואב תורחא תודוקנ תמר .תכרעמה התוא
 -תדוקנ התואל סחיב ,48-ב תוחינ וא חבש יגשומב עובקל
 תיסחי 49-ב תאטובמה ,תכרעמב הדוקנ לכ תמר .סוחייה
 -יחיב ,הדוקנה לש תיסחי תרוסמת תמרכ תנייוצמ ,11.2 ספאל
 .48ז תוד

 (048₪) טוו-ילימ 1 אוה יטרדנטס הקידב תואש רחאמ
 -ב יטרדנטס הקידב לילצ לש ישעמה קפסהה ירה ,11.2 ספאב
 ירפסמ ןבומב ההז היהי (תכרעמב תרחא הדוקנ לכב) 48₪נ
 לש המרב הדוקנב :אמגודל .וז הדוקנב תרוסמתה תמרל
 הייטס לכ .--2068. יטרדנטסה הקידבה תוא היהי -ז
 .תוחינב וא חבשב תפסות השוריפ ןאכ רומאהמ

 תרוסמת-תמר לש ספאה תדוקנלש עבונ 48: לש הרדגההמ
 לש המר ןייצמ 49ז-ה .112 ספא וא 068: לש המר תמייק
 התואב קפסה"תדידמ הווהמ וניאו תכרעמב תיסיפ הדוקנ
 תכרעמב יהשלכ הדוקנב תואה קפסה תא דודמנ םא .הדוקנ
 י"ע סמוע תומרל וסחיל ןתינ (48חו ןוגכ) תוטלחומ תודיחיב
 .הדוקנה התואב תרוסמתה תמרל סחיה ןויצ

 ןאכמ .0 תמויס םע םינייצמ ולא תויסחי קפסה-תומר
 :אוה 48ת10-ל 49₪ו ןיב סחיהש

6800 = 6581 -- 

 קפסה ןויצל םג 0 לש תמויסב םישמתשמ 68₪10-ל ףסונב
 "ו ק\/0-ל ךפוהה קא ןכו (4800ק)-ל ךפוהה 68חוק-ב יסחי
 .םו/0פ-ל ךפוהה םואק
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 םינותנו רוביד תרוסמת לע סישערה תעפשה
 (יב קלח) (ת.פ.א) רדת -בוביר יקיפאב

 תרושקתה ןוגוא לש (00ז71) ףרגלטו ןופלט רשקל תצעיימה הדעוח

 תוכרעמב שערל ןונכתה ידעי תא תורידגמה תוצלמה הרביח (1זט) ימואלניבה

 .ולא תוצלמהב רזעינ רמאמה לש הז וקלחבו ,תומלש ןופלט

 שערה ןונכת ידעי
 386 --) יטתופיה סוחיי לגעמ רובע ורדגוה ל"נה םידעיה
 תואנ ןונכת רשפאל ידכ תאח (11ץקסזתסס8] 6/סז6ה06 וס

 שיש תוכרעמה ןיב האוושה לש סיסב לע ,תרוסמתה ביט לש

 .סוחייה לגעמ ןיבל ןנכתל
 סוחייה לגעמ ומכ הרוצ התואב יונבה ישעמ לגעמב

 רובע 00111-ה י"ע ץלמומכ תרוסמתה ביט היהי ,יטתופיהה
 .סוחייה לגעמ

 :יטתופיהה סוחייה לגעמ תרדגה ןלהלו
 ןיב) םלשומ ינופלט לגעמ הווהמ יטתופיה סוחיי לגעמ רשק"

 תימואל-ןיב םיאשונ תכרעמ לע ןקתומה ,(עמש-ירדת לש תווצק
 לש רדגומ רפסמ ליכמ לגעמה .רדגומ ךרוא תלעב תיטתופיה
 ,תוצובק-באו תוצובק-לע ,תוצובק לש ןונפא-יוצימו םינונפא
 לבא תעדה לע לבקתמ ןפואב לודג ל"נה םיכילהתה רפסמ רשאכ
 ץלמומה ךרואה ".ירשפאה רתויב לודגה םיכילהתה רפסמ וניא
 -ךרדב .מ"ק 2500 אוה יטתופיה סוחיי לגעמ רובע 600111 י"ע
 ירטמופוספה שערה עצוממ"כ שערה ידעי םירדגומ ללכ
 דמתב ספא תמר לש הדוקנל סחוימה (קוש-ב) העשל ללקושמה

 שמשמייטתופיהה סוחייה לגעמב רתומה שערה קפסה ."תרוס
 סוחיי ילגעמ הגיצמ 1 הלבט .תוכרעמ וא דויצ יננכתמל רקיעב

 00111 לש םייטתופיה

 םיישעמ םילגעמב רתומה שערה
 לגעמ לש הזמ הבר הדימב הנוש וניא לגעמה הנבמ רשאכ

 לש העשל עצוממה תא לבקל לדתשהל שי ,יטתופיהה סוחייה
 ךרואל םאתהב .1 הלבטב םינייוצמה תולובגב שערה תומר
 הבר הדימב הנוש ישעמה לגעמה םא .תכרעמה לש ישממה
 .תומייוסמ תולקה סינכהל רשפא --- יטתופיהה סוחייה לגעממ

 שערה קפסהל ףסונב תולבגמ רפסמב דומעל תבייח תכרעמה
 לש ילמיסקמה זוחאכ תורדגומ ולא תולבגמ .העשל עצוממה
 ךשמב רתומה (סוחייה-לגעמ שערמ רתוי ההובגה) שער-תמר
 601דד י"ע ורדגוהש שער-תולבגמ לש תואמגוד .שדוח
 תולובג םג תורידגמ 2 'סמו 1 'סמ תואלבטה .2 הלבטב תועיפּומ
 קלחמ 6011 .הצקה דויצב רתומה ,העשל-עצוממ-שער לש
 ןונפא לש תונוש תומרב םירתומ שער-יכרעל הלא תולובג
 .(3 הלבט האר) ןונפא-יוצימו

 הדידמל םינתינה םינתשמ
 ,םיפסונ םינתשמ דודמל גוהנ תרוסמתה תוכיא תכרעהל

 :םה הלא םינתשמ .שערה תדידמ ידכ-ךות ללכ-ךרדב

 ךרע) צ"הק 1.74 לש בחור לעב קיפאב שערה קפסה 6
 .(ללקושמ ירטמופוספ ןופלט קיפאל םיאתמה

 (518ח8] זס צסו6 ת8₪0) 5/א שערל-תואה-סחי 6

 (ןצסופ6 קס6ז תטס) אקת שערה קפסה סחי ₪

 .דרפנב הלא םינתשממ דחא לכב ןודנ התעו

 צ"הק 1.74 לש קיפאב שערה קפסה 6
 הנתשמ ןותנ אוה תרוטמת לגעממ עטק לש שערה קפסה

 תודידמה .םיאשונ תוכרעמ לש היגולונכטב תובישח-רב
 ןופלט קיפא לש ובחור) צ"הק 1.74 לש םוחתב תושענ
 -ב דדמנהו 0 סוחייה-תמרל סחייתמה (ללקושמ ירטמופוספ
 .48חוסק-ב שערה-תמר רותב וא ,קיסק/א חו ,ק\אסס

 רתומה שערה-קפסה דדמנ ,6011717-ה תרדגהל םאתהב
 סוחייה לגעמ) מ"ק 2500 וכרואש תרוסמת וקב ,מ"קל
 לע שערה-קפסה הלעי אל הזה וקה הצקב .(יטתופיהה
 -קה דויצ ידי-לע םימרגנ 2500 קוצסק רשאכ 10,000ק\%סק
 -קפסה ןכל ,תרוסמתה וקב םירצונ 7500קו/סק-ה רתיו הצ
 :אוה עטקה רובע רתומה שערה

 7500 קו/סק סמ

 4 50 א
 קר דדמנ ,תקדבנה תכרעמב הקידב-תוא רדושמ אל רשאכ

 יללכה שערהמ ימרתה שערה תא םיריסחמ םא .ימרתה שערה
 שערהש ןייצל שי) .ידדהה ןונפאה שער לש קפסהה לבקתמ --
 יולת אוהו יללכה שערהמ רכינ קלח אוה ידדה ןונפאמ רצונה
 .(העונתה סמוע תמרב

 רובע ,םכסומ ילנימונ ךרע לע ךמתסמ םיאשונ תוכרעמ ןונכת
 ימרז םוכס תא ללוכה) קפסהה לש וטלחומה תעצוממה המרה
 :ןופלט קיפא לש ספא תיסחי המר תדוקנב (רובידהו תותיאה
 10 -- = תותיא לש עצוממ קפסה תמר --
 רוביד לש עצוממ קפסה תמר --

 88ןג\ל א 0.25 -- (0.25==8-ב לפכומ)
-- 154800 = 32 



 וקה גוס

 ילאיסקאוק לבכ ]| 3

 כ גוס

 תכרעמה

 ןיב םילגעמ ילית-4 לגעמ | | חקלנה ינופלטה לגעמה
 דע 0 ימואל ןובשחב

 20000 םילגעמו
 מק םיימואלניב
 דע 250 לש
 .מ"ק 0

 מ"ק 0
 .המוד וא

 1קו//א חו 3ק\ אב ירטמופוספ שער קפסה

 (העשל עצוממ)

 ;53 הלעי שערהש רוסא

 ןמז רשאכ 10*קוא

 5 אוה היצרגטניאה

 (תוינש-ילימ

 -יתלב שער קפסה

 שדוחהמ %) ללקושמ

- 
200 3 
2000 3 
200 | 

 האשה ירא משוררת ששרשמ ששרה
 .601דד לש םייטתופיח סוחייילגעמ -- 1הלבט

 לבכ

 ימיזתת

 ו ] ירטמיס לבכ
 | 9 | ] 2500 | 9600 = | = ילאיסקאוקלבכ | 0338 |

 200 ילאיסקאוק לבכ | 2

 5000-כ לש תרשרש

 יר תרוסמת תכרעמ)
 .(תימואל

 רובע) 1.50\//א חו ךרעב

 2500-ל לעמש עטק לכ

 (1קוש/אחו מ"ק

 תורעה 6 לש תרשרש

 סיימואלניב סיעטק

 שערה םילגעמה לכב .א

 הצקה דויצ לש ילמיסקמה

 .2500 ק\א אוה

 מ"יקיל

 רדת-בוב
 לגעמב שערה רשאכ .ב

 40.000ק\א לע הלוע ישעמ

 םיבחרצב שמתשהל שי

 .(0 0 חק8ת6615)

 .ןופלט ילגעמל 601דד יייע םיצלמומה סייללכ שער-ידעי לש תואמגוד -- 2 הלבט

 240 לש תוכרעמב 0.25-ל הוושה "תוליעפה םדקמ" אוה 8)
 .(ןלהל רבסויש יפכ ,רתוי וא םיקיפא

 ח"בו ,תכרעמב ילנימונה םיקיפאה רפסמ תא א-ב ןמסנ םא
 קר ליעפ וניה קיפא) תינמז-וב םיליעפה םיקיפאה רפסמ תא
 ןמזה-יחוורמ רשאכו תותיא וא רוביד-ימרז ריבעמ אוה רשאכ
 ידי-לע ןתניי תוליעפה םדקמ יזא -- (םירצק הלמל הלמ ןיב
 -תורכתסה ילעב םילגעמ רובע 4 הלבטב רבסומכ) ח/א סחיה
 -םדקמ תא עובקל רשפא 2 רויצ יפל .(99% לש תוליעפ
 .תכרעמב םיקיפאה רפסמ לש היצקנופכ .בוריקב תוליעפה

 -תורבתסה ךות) רתוי וא םיקיפא 240 תולעב תוכרעמ רובע
 תעצוממה קפסהה תמר תנתינ (סמועה-תועשמ 99% לש תוליעפ
 :האבה אחסונה י"ע (רוביד ריבעמה יסיסבה םירדתה םוחתב)
 - 15 + 10108 א 68חו0 = עצוממ קפסה

 12-מ לודגו םיקיפא 240-מ ןטק א ןהב תוכרעמ רובע

 רצוקמ בושיח םייק זאו רתוי לודג תוליעפה םדקמ היהי םיקיפא
 :אוהו זא-ל ח ןיב רשקה לש רתוי
 10]ס8 ת = 8 108 א -- 0.4 080 (ע)

 -כ בשחהל הלוכי ליעפ קיפא לש עצוממה קפסהה תמרש ןויכ
 -תב קפסהה-תמר תא בשחל ןתינ (-- 1068₪ו0-ל הוושה) 98ןגוש
 םיקיפא ת תלעב םיקיפא-תבר תכרעמ לש סיסבה-ירדת םוח
 :אחסונה יפל םיליעפ
 --10 + 10108 69חוס = רוביד לש עצוממ קפסה | (2)

 :לבקנ (2)-ְו (1) תואחסונה יתש תא רבחנ רשאכו
 - 10.4 + 808 א 69חו0 = רוביד לש עצוממ קפסה (3)

 99% לש תוליעפ-תורבתסהו םיקיפא 12 < א <240 רובע)
 .(סמועה-תועשב

 תמרש החנה ךותו 1 אוה תוליעפה םדקמשכ ,םינותנ תרבעהב
 סחיה םייקתמ ,קיפא לכ רובע 100)ו\% איה עצוממה קפסהה
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 תוליעפה םדקמ

 .תכרעמב סיקיפאה רפסמ לש חיצקנופכ תוליעפח סדקמ | -- ?רויצ םיקיפאה רפסמ
 תכרעמב

 -םוחת בחור ללגב "ןבל רוא"ל יגולנא חנומ אוה "ןבל שער" - 10 + !ס8 א 880 = םינותנ תרבעהב עצוממ קפסה (4)
 שערה ןוגכ "ינועבצ שער" חנומל דגונמ אוהו ,ולש םירדתה

 .[הצחמל-םיכילומב ןונפאהמ רצונ תכרעמה שערמ רכינ קלח ,רכזוה רבכש יפכ
 לש קפסהה"עצוממ ,תכרעמב םיקיפאה רפסמ אוה א םא לע ססבתמ הזה שערה בושיח .העונתה סמועב יולתה ידדהה
 :היהי רובידדתרבעהב "ןבל שער" סמועה תעשב תותואה יביכרמ תא תוושהל רשפאש החנהה
 - 15 + 1008 א 090 :240 < רובע (5) חנומה] ."ןבלה שערה" אוה ,דיחא םורטקפס לעב יארקא שערל

 - 1 + 4106 6<6800:12]%< 240 רובע (6)

 :"ןבל שער" לש קפסהה-עצוממ היהי םינותנ-תרבעהבו
 - 10 + 10102 א 4פתו0 :12< א רובע (7)

 תמר תרדגהל ימואל-ןיב שומישב ןה (7)-ְו (6) (5) תואחסונה
 תדידמ .661177-ה תצלמה יפל ןכלה שערה לש ילנימונה סמועה
 .3 רויצב תראותמ ןבלה שערה
 (5/%) שערל תואה סחי 6

 תמצע תמועל תואה תמצע תא 68-ב אטבמ שערל-תואה-סחי
 שי הזה לדוגה תא רידגהל ידכ .לגעמב תמיוסמ הדוקנב שערו
 לש צ"הק 1.74 םירדתה םוחתב דדמנה שערה תמר תא סחייל

 ןנפאהמ שערה תמר
 (קא) ...לש הצממל דע

 קיפא

 תוצובק-לע 15 לש זוכיר

 תישענ הדידמה םא .ספא לש סוחייה תמרל הקידבה קיפא תוצלמה יפל ןונפאה דויצ רובע שערה תקולח --3הלבט
 ססודד

 ןבל שער ללוחמ ספ-ימסוח םיננפמ ןבל שער טלקמ

 עץ 2/2/22

 דדמנה עטקה לש ספ-בתור
---00 09390 

 קרס קת
5 

 .יינבל שעריי לש הדידמה תטיש - 3רויצ

 -. ה ששה



 ;שערל-תואה-סחי היהי ,ספאמ הנוש סוחיי-תמר תלעב הדוקנב
 5/א [88] = [49ז] -- [48חוק]

 סוחייתמר --489: :רשאכ
 שערה תמר -- 63חוק

 -ב אטובמה קיפאה שערל תירפסמ הווש שערל-תואה"סחי
 .5/א = --49חנ0 :ךופה ןמיסב לבא 48חו0

 ךרע-תווש הניה --4188₪00 קיפא לש שער תמר :אמגודל
 .4148 לש שערל-תוא-סחיל
 (אעא) שערה קפסה סחי 6

 הנתשמ הדידמ-תדיחי אוה (48-ב) שערה קפסה לש סחיה
 םוחתב היולת-יתלב איהו םיתוויעה םדקמל התוושהל ןתינש
 .שערה טלקמ לש םירדתה

 :תודידמ יתש לגעמב םיעצבמ ,הז הנתשמ רידגהל ידכ
 הצקב םידדומו שערה-ירדת סוחת תא לגעמל םיסינכמ ,תישאר
 לגעמל םיסינכמ ינשה בלשב .םוחתה לכ לש שערה תא טלוקה
 ץירח םימסוח םעפה לבא שערה-"ירדת םוחת ותוא תא בוש
 תא םידדומ בושו ספ"םסוח ןנסמ ידי-לע םירדת לש רצ (5100)

 םידדמנה קפסהה יכרע ינש ןיב סחיה .טלוקה הצקב שערה-תמר
 .(4 רויצ האר) אפ 8 שערה קפסה סחי אוה

 רשאכ המרה
 |  -םסוח ןנפמה
 רשונמ ספה

 רשאכ המרה

 עב ןנפסה

 םפה-םסוח

 רשוגמ וניא

 שערוימרתה שערה

 קדבנה קיפאב ידדהה ןונפאה

 .(אק8א) שערה-קפסה-סחי תדידמ - 4רויצ

 5/א-ל אפא -מ הכיפה

 -סהה תמר ללגב) צ"הק 3.1 לש קיפאב שערה קפסה תופיפצ
 :אחסונה ידי-לע הנותנ (תעצוממה קפ

 (קיפאל) 5 = 5 -- 8 - 6פחו0 / קיפא (8)

 :רשאכ

 (08חו0-ב) תעצוממה קפסהה תמר --

 (צ"הקב) סיסבה ספ ירדת םוחח --- .\ז

 :ידידלע ןתני קיפאב שערה קפסהו

 אז
 קיפאב שער = 2 -- 0% 4 -- - אעפ 48800 (9)
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 :ןאכמו 5/זצ לש ילילשה אוה (48תו0-ב) קיפאב שערה לבא

 5/א (ללקושמ יתלב) = אפ + 10108 27 =. 268 (10)
31 

 5/א (ללקושמ) = אפ + 10108 5% - ק+ 48 (12)

 ,ינופלט רשקל ירטמופוספה לולקשה םדקמ וניה \/ רשאכ
 .ב"ד 2.57-ל הוושה

 סדקמ סיקיפאה רפסמ | ילנימונה רפסמה

 (ה/א) תוליעפח (ח) סיליעפה (א) סיקיפא לש

 רתויב תולבוקמה תוכרעמה לש תוליעפה ימדקמ --4הלבט

 לש הדובעהח תועשמ 99% תוליעפ לש תורבתסה)

 .(םיקיפאה

 לשו תעצוממה קפסהה תמר לש םיכרע םיגצומ 5 הלבטב
 .רתויב תולבוקמה תוכרעמה רובע תירטמופוספ הליקש ימדקמ

 ךות םישער תדידמב ןודנ רמאמה לש ןורחאהו אבה וקלחב
 .שער"יקפוד תדידמבו "ןבל שער" תסימעב שומיש
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 םדקמ קפסחה תמר בחור סחי רפסמ
 תליקשה (480) תעצוממה ספה יקיפא
 תירטמופוספח - 1 + 40קא [א < 240] (10ו08 31. 08) ןופלטה

 (וע48) - 15 + 101ס8א[א > 240] 2441 (אנ

 שמשו ₪ .ן רש | ₪ |
 אשה טחס חה | א | ₪ |

224 112 

2241 

21 

23 222 

2000 

206 

2041 

2002 

202 

108 

241 

22 902 

3 1200 

5 10 

20 

 :אקא-מ הכיפהל תירטמופוספה הליקשח סדקמ לשו תעצוממה קפסהה תמר לש םיכרע --5הלבט

 .רתויב תולבוקמה תוכרעמה רובע ,5/א-ל

 13 < | = | צכ סתכ | =

13 

 סס סס

 12 + 3 ג

18 

19 12 

2 

 2 < סי | סא -|-

 % ג

 ות

13 

13 

13 

5 
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 סינותנו רוביד תרוסמת לע םישערה תעפשה
 ג קלח) (ת.ס.א) רדת-בוביר יקיפאב

 תוכרעמב םינושה םישערה תורוקמ תא ונטריפ סימדוקה רמאמה יקלח ינשב

 תא תורידגמה 66111-ה תוצלמה תאו רדת- בוביר יקיפאב תושמתשמה ןופלטה

 שער" תסימעב שומיש ךות םישער תדידמב ןודנ הז קלחב .שערל ןונכתה ידעי

 .שער-יקפוד תדידמב ןכו ''ןבל

 י"ןבל שער" תסימעב תושמתשמה תודידמ
 תדידמל תודעוימ "ןבל שער" תסימעב תושמתשמה תודידמ

 .רוביד-ברע תדידמל ןכו ידדה ןונפא שערו שערו ימרת שער
 -לע "ןבל שער"ב יסיסבה םירדתה םוחת תא םיסימעמ רשאכ

 שערה יתוויע תא דודמל ךרוצ שי ,תילמרונ העונת תומדל תנמ
 םינגסמ רפסמ תסנכה לע תוססובמ הדידמה תוקינכט .יתאצותה
 םיננסמה ."ןבלה שער"ה לש םירדתה םוחתב ספ"ימסוח
 דדמנה קיפאה לש ספ-בחור לכ רובע ינשה ירחא דחא םיסנכומ
 םיכפוהה ,תכרעמל אובמב "םיטקש" םיקיפא םירצונ ךכ י"עו
 םירבועה ידדהה ןונפאה שערו ימרתה שערל תודוה "םישעור"ל
 .תכרעמב

 ןווכמה ,ספ-רצ "ןבל שער" טלקמ אצמנ תכרעמה אצומב
 תוויעהו שערה תא דודמל ןתינ ךכו ,ספה-םסוח ןנסמה לש רדתל
 -אה לשו ספה-ימסוח םיננסמה לש םירדתה .טקשה (5101) ץירחב
 .םיימואל-ןיב םיפוג י"ע םיעבקנ שערה תדידמל םיקיפ

 אוה "ןבל שער" תועצמאב הדידמ לש רתויב בחרה שומישה
 ןיב תלעופה תכרעמ רובע ,והנשמל דחא יסיסב םירדת םוחת ןיב
 .8 ו 4 תודוקנ יתש

 הסר דדממ טלקמ
 שער ללוחס דדמנה עסקה 6009 תבחר 5-5 ןבכשער ה

₪ 5- 5 

| 

 (א)

 :וז הטישב הדידמ תוקינכט יתש תומייק
 -ירישכמ תוכרעמ יתש תשרוד הנושארה הקינכטה 6
 ינש םג ןכו תכרעמה לש הצק לכל תחא ,"ןבל שער" לש הדידמ
 8 ןוויכהו 8 טלקמו 4 ללוחמ י"ע קדבנ 8-ל ג ןוויכה .םיליעפמ
 ,חוקיפל וק ץוחנ וז הקינכטל .4 טלקמו 8 ללוחמ י"ע קדבנ 4-ל
 .תקדבנה תכרעמהמ קלח וניא רשא
 ("הבינעה" תקינכט םשב העודיה) היינשה הקינכטה ₪
 .דחא ליעפמ קר ןכו שערה תדידמל דחא רישכמ קר תשרוד
 ספל תורישי רבוחמ 8 הדוקנב יסיסבה םירדתה ספמ אצומה
 הדוקנב שערה טלקמ ."הבינע" רוביחב אובמב יסיסבה םירדתה
 .ךפיהלו 8-ל 4 ןוויכמ תכרעמה לש תועפותה לכ תא דדומ 4
 ינשב תודרפנ תוקידב עצבל ףידע הקזחא תעשב תולקת רותיאל
 שער" תועצמאב הדידמל הטישה ןיא תפטוש הקזחאב .םינוויכה
 תא תשרוד וזכ הדידמש הדבועה ללגב תאזו ,המיאתמ "ןבל
 .יונפ יברזר קיפאב ןופלטה תוחיש תרבעה

 ,שער-תדידמ לש תוקינכטל תוימואל-ןיב תוצלמה תומייק
 ולא תוקינכט ."םירדת ספל ץוחמ הקידב" םשב תורכומה
 קיפאב תושמתשמ ןהו תכרעמה תלועפ תעשב הקידב תורשפאמ

 יסיסב ספםשוח | דדמנה סיסב רדת רדת םוחת | ןנסמ עטָקה 8

 הסר דדממ |ןבל שער טלקמ
 58-50 05-תבחר 5

 תדחבנ הסר

 וה

 םיצירח ם5-תבחר הסר

 (בו

 .םירדת-ספ ךותב הדידמ תטיש (א) -- 5רויצ

 .םירדת-ספל ץוחמ הדידמ תטיש (ב)



 הקידב תוא

 שערה קפוד

7 

27 

 הצוחה לש ספאה תודוקנב הקידבה תוא לע שערה יקפוד תעפשה

 תוויע אלל הקידבה תוא

 דחי הקידבה תוא
 יארקא שער םע

 0 יארקא שער

 הצוחה לש ספאה תודוקנב הקידבה תוא םעיארקא שער תעפשה

 0 - הפונת

 1 -ןמז

 .עפומח-טטר תדידמ לע שערה תעפשה -- 6רויצ

 .יסיסבה רדתה םוחתל ץוחמ 10%7-כ לש רדת לעב הדידמ

 הדידמה היהת ,יסיסבה רדתל לעמ אצמנ הז הדידמ קיפאשכ

 ,ידדה ןונפא שערו ימרת שערב םייונישל השיגר רתוי
 היהת ,יסיסבה ספהמ ךומנ רתוי םוחתב אצמנ קיפאהשכו

 .ןונפא לש שערב םייונישל רתוי השיגר הדידמה
 ןהמ תחא .ןבל שערב הדידמ-תוכרעמ לש םינוש םינרצי םנשי

 רתויב םיעודיה הירישכמש \/8ח66] הת (67(201תג8ח תרבח איה

 םוחתב הדידמה תטיש תא ראתמ 5 רויצ .507-8%ו 5-3% םה
 .ול הצוחמו יסיסבה םירדתה

 יסיסבה םירדתה םוחתל םיאתמ ומוחת בחורש ,ןבלה שערה
 .תכרעמה לש העונתה סמוע תא המדמ ,תרוסמתה תכרעמ לש

 אצומב םירבוחמ םירצ ספ-ימסוח םיננסמ המכ וא דחא רשאכ
 תכרעמ לש הלאל םימוד םיאנת םילבקתמ ,שערה לש רוקמה
 .הלועפב םניאש רתוי וא דחא קיפא םע לבא ,ירמגל הסומע
 לש ידדהה ןונפאה שערו ימרתה שערה בקע םיצירחב קפסהה
 טלקמ תרזעב תקדכנה תכרעמה אצומב דדמנ ,תכרעמה
 תומר ןיב שרפה הווהמ (א5) קפסהה תמר סחי .יביטקלס
 םירבוחמ םהשכ) ספה-ימסוח םינגסמה םע 68 -ב הטילק
 שי הז לדוג תדידמל .ללוחמהמ אצומה לש לגעמב (םיקספומ וא
 תא םיליעפמ זאו טפה"ימסוח םינגסמה תא הליחת רשגל ךרוצ
 ,טלקמב תדדמנ קפסהה תמר .ללוחמה תרזעב תקדבנה תכרעמה
 תקדבנה תכרעמה אובמב ספה-םסוח ןנסמה תא םירכחמ
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 בצר
 .שער-יספוד תדידמ -- ז רויצ

 .טלוקה הצקבש (510ז) ץירחב העיפומה שערה תמר תא םידדומו
 68 -ב דדמנה אפ -ה אוה תודידמה יתש תואצות ןיב שרפהה
 שערל-תואה-סחי תדידמ ךרוצל .תרוסמתה תוכיא תא ףקשמהו
 הצקב ספ-ימסוח םיננסמ רפסמ וא דחא ןנסמ םירבחמ (5/א)
 תודיחיב ליוכמה טלקמה םע שערה תמר תא םידדומו ללוחמה
 .תטלחומ המר לש קפסה

 שער-יקפוד תדידמ
 דחוימב םילבוקמה) הלודג תוריהמ ילעב םימדומל סחיב

 -- טטר) עפומה תוביצידיא לש היעבל תועדומ תמייק (ב"הראב
 וז העפות .רדת-בוביר תוכרעמב אשונה דויצב הרוקמש (ןוטסז
 תקפסאב ץרה 60 וא 50 רדתב (תפפט) הָודא לש האצות איה
 .שערה לש תוערפהל דואמ השיגר עפומה-טטר תדידמ .םרזה
 עפומה-טטר תדידמ בקע וז העפות תמייק 6 רויצמ הארנש יפכ
 תא דודמל םיבייח ןכל ,ספאה וק תא הצוח םוקעה ןהב תודוקנב
 ןיא 60111 תוצלמה יפל) .עפומה-טטר תדידמ ינפל עקרה שער
 אוה הקידבה תוא .(עפומה-טטר תדידמב חרכה ללכב
 םוחתב אוה שערה ;ץרה 1020 וא ץרה 1000 ןב ילדיאוסוניס
 י"'ע הדידמל ןתינ שערה קפוד .יארקא שער אוהו עמשה-ירדת
 רפסמ לש (ינורטקלא הנומ תרזעב) הריפסו לובג תעיבק
 60111-ה י"ע עבקנש) ל"נה לובגה תא רבוע תואה וב םימעפה

 -ורטקלא םינומ תרזעב תוכרענה תודידמב ומכ .(---21 48ה0-כ

 םשר הנומהש רחאל ,רמולכ ;"תמ" ןמז ןאכ םג םייק ,םיינכמ

 הלוכי היינש הדידמש דע םיוסמ ןמז קרפ רבוע ,תמיוסמ הלועפ

 .הריחבל ןתינה ןנסמו ליגר ןנסמ -- 8רויצ

 -יקפוד תדידמ תיארנ 7 רויצב .(תוינש-ילימ 125+25) עצבתהל
 םיננסמ ינש םימקוממ 60111-ה תוצלמהל םאתהב .שערה
 הריחבל ןתינש ןנסמהש ןייצל שי .לובגה יאלג ינפל םיללקושמ
 ,םיכומנה םירדתב םיירקיעה םיביכרמה לש תוחינל םרוג וניא
 .(8 רויצ) ליגר ןנסמב הרוקש יפכ

 37713 רישכמב) תוטיש יתש תומייק קפודה שער תדידמל
 :(116016₪ 808970 לש
 לגעמל חלשנ הדידמה תוא -- (אסשת) ןנושמ ןנסמב 6

 .קדבנה
 לגעמב הדידמ-תוא םיריבעמ ןיא -- (ת18) חוטש ןנסמב 8

 .הדידמה
 תינמז-וב םידדמנ רשאכ םישמתשמ ןנושמה ןנסמה תטישב

 ןנושמה ןנסמה תטיש .קפודה שער ללוכ ,םיפלוחה םינתשמה לכ
 תואה תא קלסמה ,ץרה 1025-ל 995 ןיב םירדת ןנסמל תסחייתמ
 .שערה קפוד תדידמ ינפל

 ןיא לבא ןנושמ ןנסמב םישמתשמ ןיא חוטשה ןנסמה תטישב
 ,קפודה שער תא קר אלא םירחא םינתשמ דודמל תורשפא
 .הקידב תוא םייק אלש רחאמ

 יאדכ ,שערה-קפוד תוגהנתה לש הרורב הנומת לבקל תנמ-לע
 םאתהב) שער-יקפוד לש םינוש תולובג השולשב שמתשהל

 -גומה תולובגה 001177-ה תוצלמה יפל .(37714-ה לש והנבמל
 אוה -2188₪0-שכ) --25688007ו --21 ,--15 :םה םירד
 הז לובגל לעמ םה םיקפדה םא וארי תואירקה .(ילמרונה לובגה
 .ויתחתמ וא
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 תרוסמת ידוקל אובמ

 :תוירקיע תורטמ יתש תיתרפסה תרושקתל
 .תואיגשמ ישפוח אוהשכ רדושמה וסמה תטילק <

 .ההובג תוריתמ <
 ןהו דודיקה תוקינכטב ןה -- םינוש תונורתפ םישרוד הלא םידעי ינש

 לש ותובישח .םינושה תונורתפה ןיב ושפל ךרוצ שי םיוקמה בורעו ,ןונפאב
 ןוגכ רתוי תושידח תרושקת תוטישב םישמתשמ ונאש לככ הלוע דודיקה
 .(ומוחפטו6א עזס665ו8ק) גלופמ דוביע וא םינותנ-תרוסמת

 המכ ראתנו תווסמתה ידוק לש תויסיסבה תונוכתה תא ראתנ הז רמאמב

 .ותויב םסיישומישה סיזוקהמ

 .תרוסמת-ידוק לש תויסיסב תונוכת רפסמ טרפנ ןלהל
 שערל-תואה-סחיו תותיאה תוריהמ

 לש לבגומה רפסמה אוה תיתרפסה תרושקתב תיסיסב הדכוע
 קר םישורד ירניב עדימב .שומישב רשא (5ץחופס8) םילומיס
 רפסמ םיפרצמ םיתעל .0 וא 1 (816 -- תויביס) םילומיס ינש
 תויביס 4 תב "הלמ" :"תויביס-תוינבת"ל וא "םילמ"ל תויביס
 הטישב .פעּט תארקנ תויביס 8 תב "הלמ" וליאו זצופט\6 הנוכמ
 םיבצמ ינשמ דחא תיביס לכ הרידגמ ,םילומיס ינש לש וז
 4 לש הטישב וליאו ('וכו "חוָנר" וא "ות" ,"אל" וא "ןכ")
 4 ךותמ דחא לומיס לכ רידגמ (37ו 2 ,1 ,0 אמגודל) םילומיס
 יתש ידידלע םג םיבצמה םתוא תא רידגהל ןתינ רשאכ ,םיבצמ
 ןכות היהי זאו ('וכו 11 ,10 ,01 ,00 ןוגכ) בצמ לכל תויביס
 .תויביס יתש ןב ערימה

 לש עדימה ןכות היהי םילומיס חודמ בכרומה "תיב-ףלא"ב
 לומיס לכ

 1 = ספ, טו
 תו

 לש הרדס ידי-לע םילומיסה תודמ דחא לכ גצייל ןתינ :רמולכ
 .ונממ לודג וא 1,-ל הוושה םלש רפסמ אוה רשאכ ,תויביס 1

 לע .םיבצמ 2" ךותמ רחא הרידגמ תויביס ת לש הרדס
 םע עבקיי הטילקה ביטו רדוש לומיס הזיא טילחהל טלקמה
 .הנוכנה הטלחהה תלבק לש זוורבתסהה

 תוא תולגל ןתינ ,שער םג תרוסמתה-קיפאב םייק רשאכ
 ןכל ,םילומיס-בר תוא רשאמ רתוי קיודמו לק ןפואב ירניב
 -ירועיש תגשהל תילאידיאה הטישה איה תירניבה תרוסמתה
 םא לדגי לומיס לכ לש עדימה ןכות ,ךדיאמ .םיכומנ תואיגש
 םילומיס-תובר תוכרעמו ,תכרעמב םילומיסה רפסמ תא לידגנ
 ,קיפא לש ןותנ ספ-בחורבו ןמז-תדיחיב עדימ רתוי תוריבעמ
 .תוירניב תוכרעמ רשאמ

 קיפאב תילמיסקמה תותיאה תוריהמ ,אָעָףוז יפ-לצע
 :ספה-בחורמ הלופכ איה (88ט05 -- דואבב תדדמנה)

 תא = 2 א פא

 .היינשב (דוקה תודוסי) םילומיסה רפסמ וניה מא ארשאכ

 קיפא אשונ ,עדימ לש תויביס ןסַפָ;" אשונ לומיס לכש רחאמ
 לש ןכות ,זאעףטופז לש תוריהמב לעופה ,ינורכניס

 תמו = תפגשש 9 !09,7 = 252 0

 תוריהמ תלבגומ ספ-בחור צ"הק 3 לש קיפאב ,רמולכ
 -ל וא (תירניב תכרעמ רובע) היינשל תויבס-וליק 6-ל תותיאה
 ןכו (םילומיס 4 תב תכרעמ רובע) היינשל תויבס-וליק 2
 / ...האלה

 הפונת-תונעיה לעב ילאיריא קיפא וניה אעְףטופו לש קיפא

 ;םיתוויע אללו שער אלל ,תיראיניל עפומ-תונעיה לעבו העובק
 ץוחנ םהב ןכל ,הלאכ םינייפוא ןיא םיישממ םיקיפאל םלוא
 .תותיאה תוריהמ תא המ"-תרימב ןיטקהל

 תויביסה תוריהמש ₪0. ם. 5תגתתסח הארה 1949 תנשב
 הנותנ ,תואיגש אלל פא ספ-בחורב תירשפאה ,6 תילמיסקמה

 :האבה האוושמה ירי-לע
5 

 0 = פא ספ, (ּ 2 00

 קפסהה אוה א"ו תואה לש עצוממה קפסהה אוה 5 רשאכ
 .(סואג גוליפב אוה שערהש החנה ךות) שערה לש עצוממה

 ילמינימה סחיה תא בשחל ידכ האוושמה תא תונשל ןתינ

 נעףטגפ< לש תוריהמב םיררשמ רשאכ ,שערל תואה לש

 (6 = תמופ

 שי ,רתוי ההובג רודיש-תוריהמ גישהל ידכ ,רומאכ
 תא לידגהלו (תומר-תובר) םילומיס-תובר תוכרעמב שמתשהל

 רפסמ תא ליבגהל שי שעור קיפאב ,ךדיאמ ,שערל תואה סחי
 .ידמ הובג תואיגש-רועיש לבקל אל ידכ תומרה

 -תוטשפתה איה ישעמ תרוסמת דוק לש הבושח הנוכת

 רוסא תדדוב תרוסמת-תאיגש ,רמולכ ,תלבגומ תואיגש
 ןכ-ומכ .הנממ תועבונה תופסונ תואיגשל טלקמב םורגתש
 תואיגשה תבחרה םרוג לש רשפאה-לככ ךומג ךרע שורד
 תואיגשה לש סחיה ,רמולכ | (םחסז םאו6תפוסת [8010ז)
 .תיתרפסה תרוסמתה תואיגש יפלכ ,חונעפה רחאלש תוירניבה



 (ת68טח03תסע) תוריתי

 תולגל תורשפאה איה תרוסמת-דוק לש הבושח הנוכת
 הווהמה רסמב) תויביס א לש הצוכק רובע .תוריתי י"ע תואיגש
 תכרעמב רדשל ןתינ םתוא םירסמה תומכ ("עדימה" תא
 הצובק השורד רסמה"תויביס %-ל ףסונב םלוא .2* איה תירניב
 שוגה .(א לש היצקנופ איה 4 רשאכ) תרוקיב-תויביס / לש
 -תויביסש רחאמ .תויביס ת=%+(7מ אופא בכרומ םלשה
 תורסומ ןניאו א רסמה-תויכיס י"ע ןאולמב ורדגוה / תרוקיבה
 "ריתי עדימ"  תוארקנ ןה | ןכל שדח | עדימ
 םיארקנ םינושה םירסמה 2* .(2460טת68ה% 1ת/סחמ4טסמ)
 דוקה תולימ לכ לש ףסוא אוה ומצע דוקהו ,"דוק תולימ"
 .תורדושמה

 י"ע ןתינ דוק לש עדימה רועיש

5 
 ה

 אשונה תורדושמה תויביסה לש קלח ותוא תא ןייצמ אוהו
 הלגי טלקמהש ךכ תרוקיבה תויביס תא רוחבל ןתינ .שדח עדימ
 .הלגמ אוהש תואיגשהמ קלח ןקתיו תואיגשהמ םיוסמ קלח

 תירשפאה תלוביקה לכב םישמתשמ אל תוריתי לעב דוקב
 דויצ הכירצמ (20% לשמל) הכומנ תוריתי .עדימ תרבעהל
 .תוריתיה הלועש לככ בכרומ תוחפ תויהל לוכי דויצהו ,בכרומ

 תרוסמתה תוליעי
 ילעב תויהל םיבייח םניא האצומבו תכרעמה-אובמב םידוקה

 "רתוי ךורא" תויהל ךירצ רודישה דוק ללכ-ךרדב .ךרוא ותוא
 ,תויוצרה תונוכתה תא תרוסמתל תונקהל ידכ ,אובמה תואמ

 ידכ .תוליעיב דספה הווהמ דוקה ךרואב וזכ תפסות לכ םלוא

 תלוביק ןיב האוושה תכרענ ,תרוסמתה תוליעי תא דודמל
 סיסבה) אובמה ידוק ןיבל תכרעמה אצומ לש (םםשספע) עדימה
 -חוורמ לכב םא .(5מגמםסת י"ע חתופ וז האוושהל יטרואיתה

 איה | םאו ,םילומיס ₪ ךותמ דחאמ בכרומה דוק םייק ןמז

 :אוה תרוסמתה רועיש יזא ,ג-ה לומיסה לש העפוהה תורבתסה
 ה
9 
 ו=1

 -. נס  = 11
1 
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 5, לש רועישב תוא עיגמ תרוסמתה דדוקמ לש אובמל םא
 אוה תואה לש ללוכה עדימה ירה ,היינשל םילומיס

1 0 
 0, = 86 ל ו ווב

 ן=1 1

 לכ רשאכ) היינשל םילומיס 5, ללוכ םיאתמה אצומה דוק םאו
 ותעפוהל (, תורבתסה םע ,םילומיס ם ךותמ רחא וניה לומיס
 היהת דוקה לש תירשפאה תלוביקה ירה (ו-ה לומיסה לש

1 
 0-5 01 וס ו

 ן=1 1

 :היהת תרוסמתה תוליעיו

4 
5 

 ף

 תויבסה ףצר לש תולת-יא
 רשא ,דוק לש תיתרפסה ותרוסמתב דואמ היוצר הנוכת יהוז

 ביטב העיגפ אלל רבעות יהשלכ תירניב הרדסש החיטבמ

 .תרוסמתה

 יכרע-דח חונעפו דוקה תופיקש
 דוקה בייח ,רדושמה רסמה ןכות לע תולבגה ליטהל אל ידכ

 אוה רבדה שוריפ ,לשמל ,ירניב תוא לש הרקמב .ףוקש תויהל
 דודיקה דויצל רסמיהל לכות םיות לש איהש הרדס לכש
 .תונמאנב רבעותו

 חנעופת דוק-תלימ לכש חיטבמ יכרע-דחה חונעפה
 .דבלב הדיחיו תחא ךרדב טלקמב

 תונוכתה םוכיס

 ליעיה הייגרנאה םורטקפס ןוגכ תונוש תונוכת דוע תומייק

 יפל וא תואה-תמר יפל ,(דוזוותפ) יותיע יפל עדימה תומכ וא

 יבגל הנוש ולא תונוכת לש תיסחיה תובישחה .תרגסמה
 .תונוש תוכרעמ

 תא םיקדוב םא תרוסמתה ביט לע בוט גשומ לבקל רשפא

 הבוקנ המר

 עוטיק לש

 י'.ןיע תינבת'' לש סישרת -- 1 רויצ



 אצומ

 י"ע (דופפ6ז66) רטפומה תודונת-ףקשמב תואה לש לגה-תרוצ

 ןיעל המוד עקרמה לע העיפומה לגה-תרוצ .תויביסה תוריהמ
 תתפימה דחוימב ןיינעמ ."ןיעה-תינבת"  הנוכמ ףאו
 לגה-תורוצ לכ לש ימינפה לובגה איהש ,ןיעה לש (/קסזזוטזס)
 תורבתסה הלדג -- רתוי ןטק חתפימהש לככ .תוירשפאה
 קיפסמ וניא שערה רשאכ תגשומ תישפוח תרוסמת .תואיגשה
 לש ןוכנ-אלה דצב לגה תרוצ היהת המיגדה עגרבש ךכל םורגל
 אישה-תפונת ,ם ןיע-חתפימ רובע ,ןכל ,(5!וסוחַפ) עוטיקה תמר
 םישרת איבמ 1 רויצ ./2 לע תולעל הכירצ הניא שערה לש
 -אישמ) 4 הפונת לעב ירניב רדהמ רובע תילאידיא ןיע לש
 ןיעדחתפימ לבקתי ,ישממ רדהמב םייוקילה ללגב םלוא ,(אישל
 חתפימה .ירשפאה םומיסקמהמ 88 רועישב ןטק היהיש
 .קסורמ וקב רויצב ראותמ תחפומה ישממה

 ירניב דוקמ םירבוע ,לשמל) דוקה סיסב תא םילידגמ רשאכ
 6 תוציפאהו ילמיסקמה ןיעה-חתפימ םינטק (ירנרֶט דוקל
 .ןיעה-תריגסל

 םיישומיש תרוסמת ירוק
 האר) שומישל ועצוהו ואצמוה תרוסמת ידוק לש בר רפסמ

 תוכרעמב םילצונמ םהמ םיטעמ קר םלוא ,(1 'סמ רוקמ
 :רתויב םיצופנה תרוסמתה ידוקמ םידחא ראתנ ןלהל .תוישעמ

 דדוקמ (א)

 חנעפמ (ב)
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 םיירניב םידוק *
 תורפס ת לש שוג רמומ םיירניב םידוק לש יללכה גוסב

 רשאכ ,תרוסמת-תורפס ₪ לש שדח שוגל ,תרוסמתה"רסֶממ
 םירסמכ ולצוני אל 27-ח םיירשפאה םיותה 2" ךותמו ,תו > ת
 /,, ירניבה דוקה אוה הזכ דוק לש אמגוד .תוריש-תותואכ אלא
 .תואיגש ןקתלו תולגל לגוסמה (2 'סמ רוקמ) 6 לש
 דחיב תורישהו רסמה תויביס וב ישוג דוק והז השעמל
 א"-'-מ םידרוי וירבאש רסמ*סונילופ לש וימדקמל תומיאתמ
 וא שוגב ללוכה תויביסה רפסמ וניה ת רשאכ) א'*ל רעו
 םונילופה י"ע (2 סולודומ יפ-לע) קלוחמ םונילופה .(הררסב
 -ימדקמל תומיאתמ תרוקיבה תויביס .א5+א':+א5+ 1 ללוחמה
 האצותכ לבקתמה תיראשה-םונילופב 3 דע א םירבאה
 (תרוקיבהו תורישה ,עדימה תויביס) אלמה שוגה .הז קוליחמ
 אלל (2 סולודומ יפ-לע) קלחתמה םונילופ לש וימדקמל םיאתמ
 .ללוחמה םונילופה י"ע תיראש

 וניהש דודיק ךילהת תורישהו עדימה תויביס תורבוע ררשמב
 תלכקתמה תיראשה .ללוחמה םונילופב קוליחל ךרע"הוש
 רדסהמ תויביסב לחה ,עדימה תויביס רחאל דימ וקל תרבעומ
 .רתויב הובגה

 ךרע-הוש וניהש חונעפ ךילהת סנכנה שוגה רבוע טלקמב
 תיראשה היהת תואיגש רדעיהבו ,ללוחמה םונילופב קוליחל
 .תואיגש לש ןתורצוויה לע העיבצמ יהשלכ תיראש .ספא

 .חונעפה תאו דודיקה תא עצבְמ תוגרד 16 לש ירוזחמ טסיה-רגוא - 2 רויצ

.  -.--₪| 

 אובמ



 ירוזחמ (5ח\8 6קו86) טסיה-רגוא י"ע עצובמ הז ךילהת
 םימיאתמ (660080% (38ז6) בושמ-יקתפמ םע תוגרד 16 לש
 ;שוג לכ דבעל םיליחתמש ינפל ספואמ רגואה .(2 רויצ האר)
 הטילקהש סופיאה בצמ הארמ ,טלקמב שוגה רבּועש ירחא
 תואיגש יוליגל הטושפ הטיש יהוז .תואיגשמ תישפוח התיה
 תטלוקה הנחתב ןנוקיתו

 ירנרט דוק *
 רועיש תא םילידגמ םהש ךכב תערגמ םיירניבה םידוקל

 עונמל ידכ .תללוכה תכרעמה לע עיפשמה רבר ,דוקה ילומיס
 867ב תתופ ,(ת0א)) מ"דא תרוסמתב רחוימבו ,תאז
 הז דוקל .(פוקס|גז) יבטוק"וד דוק 6|16קםסה6 1.300ז0ז0 5

 (--) תילילש המר ,(+) תיבויח המר :םיירשפא םיבצמ השולש
 יכ ,ירניב תוא השעמל אוה תואהש ףא-לע תאזו (0) ספא תמרו
 (א/8ז6) ות םינמסמ םהינש ילילשה קפודהו יבויחה קפודה
 ירנרטהיומד וניה הז דוק ןכל .(5046) חוור וניה ספאה וליאו
 411 -) ץיגוריסל םיות-ךופיה וב שיו (256ט60-16718זע)
 םירדושמ םיירניבה םיספאה | .(,41:61816 [3ז8 1םטשזפוסמ
 תורדושמ תוירניבה 1-ה תורפסש דועב ,םיירנרט םיספאכ
 .םיילילשו םייבויח םיותכ ןיגוריסל

 תמייק םא הקידב י"ע תואיגש-תרוקיב הז דוקב עצבל ןתינ
 טלקנ רדושש ספא וא ,ספאכ טלקנ רדושש ות םא .דוקב העיגפ
 רבד -- ההז תויבטוק ילעב ויהי םיפוצר םיות ינש ירה -- ותכ
 שיש ושוריפו 4/1 דוק לש םוגרתה יללכ לע הריבע אוהש

 .האיגש
 ינפל ףסונ בושח דעצ רובעל תואה בייח מ"דא תרוסמתב

 ןכל ,םיאנש תועצמאב עצובמ תואה דומיצ .וקל ורמצל ןתינש
 .ולש י"זה ביכר תא קלסל ץוחנ

 הרוצתל תיבטוק-דחה הרוצתהמ מ"דא יקפוד תררס תכיפה
 רבד -- הובג רדתב הייגרנאה תנטקהל םג האיבמ תיבטוקרדה
 .רובירה-ברע תא םצמצמה

 הנניא תויביסה תרדסש ךכב אוה 4% תטיש לש ןורסחה
 עדימה יקפודב םישמתשמ מ"דא תרוסמתב .היולת-יתלב
 ךכ ,םירדהמב ןועשה יקפוד יללוחמ תא ןרכנסל ידכ םמצע
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 ןורכניס אלל ןועשה יללוחמ תא ריאשת הכורא םיספא תררסש
 לש הניקת-יתלב הלועפל איבהל לולעה (כז/₪) דירט םרגייו
 .11-מ םינוש םידוק וחתופ תאז עונמל ידכ .תכרעמה

 60111 י"ע םג ץלמוהש ,בר שומיש לעב ,הזכ דחא דוק
 ארקנה ההובג תופיפצב יבטוק"וד דוק וניה (703 הצלמה)
 םידוק לש םתרטמ .(1128 -- צואה 126תפ)1ע 8:קס!8ז) 3

 תא ליבגהל איה (6 - ססתקגטפ6) 011287ו 3108 גוסמ

 לבגומ 1328-3 דוקב ,לשמל ,יהשלכ הררסב םיספאה רפסמ
 םיפלחומ םיפסונ םיספא .השולשל םיבקועה םיספאה רפסמ
 קפוד ההזי טלקמהש חיטבמה םיוסמ ללכ יפל םלוא ,םיקפרב
 תריחב י"ע גשומה רבד ,דוק-קפודכ אלו ספאל ףילחתכ הזכ
 .תפלחתמה תויבטוקה תרוצת רפותש ךכ קפודה תויבטוק

 :ךכ ףילחתה"יקפוד תסנכה תא םכסל רשפא
 ותה םא ,קפודב ףלחומ ות ירחא עיפומה ןושארה ספאה --

 "הרפהה קפוד" ומכ תויבטוק התוא לעב אוה ספאל םדקש
 ףילחתה קפוד לש תויבטוקה היהת הז הרקמב .ןורחאה
 .ול םדקש ותה לש תויבטוקל הכופה

 ותה םא ,ףלחומ וניא ות ירחא עיפומה ןושארה ספאה --
 "הרפהה קפוד" לש וזל הכופה תויבטוק לעב אוה ול םדקש
 .ןורחאה

 .קפודב דימת ףלחומ םיספא 4 לש הרדסב ןורחאה ספאה --
 -וד הרפה" םרגיתש וזכ איה ףילחמה קפודה תויבטוק
 ."תיבטוק

 רתוי תלעב הרדסמ בכרומ ירוקמה יבטוקד-רחה תואה םא --
 ל"נה םיללכהו 4 לש תוצובקל הרדסה קלוחת ,םיספא 4-מ
 .ומשויי
 יפלו 4א/1 יפל הדדוקש תירניב הרדס ראתמ 3 רויצ
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 תופיפצה לעב (00תק8₪9|) םיִאָּפַה יבטוקרורה דוקה
 וניה (4 רוקמ) סזספוטז י"ע עצוה רשא ,(0128) ההובגה
 ח לש ףצר עיפומ םא ,רמולכ ,105 דוק לש יללכה יוטיבה
 ןכות תא לידגהל ידכ ות י"ע ח+17ה ספאה ףלחוי ,םיספא
 ות י"ע ףלחומ םיטפא ח+ 1 לש הרדסב ןושארה ספאה .יותיעה

 ו

 גאז דוק

 .1ס8-3 יפלו 4או] יפל תדדוקמ תירניב הרדס -- 3 רויצ



 לעב וחב ףלחומ ח +1-ה ספאה וליאו (גאו1 יללכל םאתהב)
 ןוחבל חנעפמה לע .ןורחאה רדושמה ותה ומכ תויבטוק התוא
 והמ -- ךכ רחאו ,411 תרפה שי םא ,לכ םדוק :םירטמרפ ינש
 םא עובקל ידכ תאזו ,וז הרפה ינפל םיעיפומה םיספאה רפסמ
 אל ךכמ האצותכ .אוה ףא ףילחת וניה ןורחאה רדושמה ותה
 תונוכתה םלוא ,ידיימ חונעפ לש תורשפאה רוע תמייק
 .ורפוש דוקה לש תוינייפואה
 (8106% 00665) םישוג ידוק *

 ,6118 גוסמ םידוקל םימודה םייללכ םינייפוא קפסל ידכ
 -ידוקב םישמתשמ ,תרוסמתה תוליעי תא רפשל ןמזבדובו
 ה לש םישוגל רבעומה עדימה תא םיקרפמ וז הטישב .םישוג
 רשפאה לככ) םילומיס זמ לש םילמל תומגרותמה תויביס
 ;4837 גוסמ םה רתויב םיבושחה םידוקה .(2 וניאש סיסבב
 לש תורובחל תוירניב תורפס 4 לש תורובח תורמומ הזכ רוקב
 גיצמ תוירניב תורפס 4-מ בכרומה שוגה .תוירנרט תורפס 3
 םילומיסה תשולש וליאו ,תוירשפא דוק-תולמ 2=16'
 .םיפוריצ 3=27: קפסל םילוכי םימיאתמה םיירנרטה

 איה הזכ דוק לש תוליעיה

 4 |ס8 2
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 ידכ תוירנרטהו תוירניבה תורובחה תא גווזל איה היעבה
 .ישעמ שומימב תאח  ,םישקובמה םינייפואה תא גישהל
 47ל תוירניב תורפס 6) 6841 גוסמ דוק לש ותוליעי ,המורב
 איה (תוירגרט תורפס

2 - 

 לה ןס8 3

 ...האלה ןכו
 יולת-יתלב ןפואב עצובמ תירניבה הטישל הרזח םוגרתה

 ועיגה םיילאיסקאוק םילבכ תוכרעמב .דוריקל שמישש רוקב
 תולבגמ ללגב ,םיירנרטו םירניב םידוק קר ישעמ שומימל
 י"ע רודישה עצובמ ןהב ,םייטפוא םיביס תוכרעמב .םיררהמה
 שמחשהל רשפא ,רואה-רוקמ לש (סא-0אש א6ץותַפ) חותפמ

 .םיירניב םידוקב קר
 (1םו671866 00665) קשממ ידוק

 ,ןנוקיתו תואיגש יוליגל םידוקהו תרוסמתה ידוק רבלמ
 תרושקתל םישמשמ םניא הלא .קשממה ידוק תא ןייצל בושח
 -- הנחת התואבש םיננוכה ןיב עדימ תרבעהל אלא תונחת ןיב
 עיגהל םילוכי תרוסמתה יקחרמ םהב תומוקמ םימייק יכ םא
 יקרועכ םישמשמ םה ןכ"ומכ .הנחת התואב םירטמ 100-כל רע
 ידכ ,הדידמ ירישכמ םע רשקל (1הע806 3ט56) קשממ

 ,ומכ (0סחוק800416ע) תומיאתה תויעב תא רשפאה לככ םצמצל
 1160160: ק308גז6 תרבח תרצותמ דויצב ,אמגודל

 ה6ת08ת 8(5ת02:6 0066 [סז) 4501[ גוסמ רוקה
 2=128' רמולכ ,תויביס 7 לעב וניה (1ת/סזומ8זוסת 166
 רבד -- תויגוזה תקידבל תשמשמ תפסונ תינימש תיביסו ,םיות
 .טלקמב תואיגש יוליג רשפאמה

 םוגרתש בושח ,םיירשפא םיקשממ לש ברה רפסמה ללגב
 םג המו ,טושפ היהי ונממו ירניבה דוקה לא םירוקה
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 .תרוסמתה תוליעיל תדחוימ תובישח ןיא םירצק םיקחרמבש
 חיטבהל רשפא הלא םיקשממ לש היצזיטררנטס י"עש ןבומ
 .םינוש םינרצי לש םירישכמה ןיב תומיאת

 (קחתוגזע /(00813160) ינושאר ןונפא תולעב תוכרעמ רובע
 ימוגרת רשפאה לככ עונמל ידכ ,וקה דוקל קשממה רוק הוש
 ,ךכ לועפל ןתינ אל רתוי תולודג תויביס-תויוריהמב .םירוק
 םיביס ,םיריעז םילג ,םילבכ) םינוש תרוסמת יעצמאש רחאמ
 לע םכסוה ןכל ,הנוש דוק-תרוסמת םיבייחמ ('וכו םייטפוא
 8.448 אופ ןה תויוריהמה) ותוטשפ ללגב קשממ רוק 3
 ןיא (139.368א/0/5) רתוי תוהובג תויוריהמל .(34.368א/0/57ו
 תורושקה תויגולה תויוריהמה ללגב תאזו ,דוע םיאתמ 3
 0066 %/8:6) 011 הנוכמה דוקב שומישל ועיגה ןאכ .ךכב
 עבונ ומשו ,ירניבל ירניבמ םגרתמה דוק וניהש (1חשטזפוסח
 תורפס תומגרותמ הז דוקב .4או1-ל המוד אוהש ןויערהמ
 תוריהמהמ הלופכ תוריהמב ,תויביס לש תוגוזל תוירניב
 .01 היהי 0 ;00 וא 11 ןיגוריסל היהי 1 :תירוקמה

 םיירניב םידוק שומישל ועצוהו ואצמוה םינשה ךשמב
 הנימא ערימ-תרוסמת רשפאל ודעונ םלוכש ,םינוש םיינרטו
 .ילמינימ ןמזב

 :רמאמל תורוקמה
 1) תק. םע3תיא  גת6 2.0%. [הקגמ --  תוקש]

 ךז8ת5תו!55וסת 5951688 -- 12 16600 תות 5

.6 ,4 56166 

2( 001711 - 0:6 2008 1973, %0. %11 - 8 

 ךז8ת5חו155ן0מ.

 3) | 0 סתותוטתוס800ת5 [ת16זתגזוסח8] 01. 5 אס. 3, א(גזסב

 1978 - 00665 [סז כוקוז] 11ח6 118ת5תונפפוסמ -- 4.
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 4) 8. 0 זסנפסז - 1 תוקסבטסטסת 10 256000.16זתגץ

 ךזגתתו!55ו0סת (20665 -- 181 1סטזת84] 01 656גז0ת ג

 6ץ6!סקתנשמ= 0.

 7. טז6תוק -- 12818 178ת5תוו5פוסת [0ז 10016 28010 -

 ]מתת ךזהתפהס0תפ סת %6תוסט[גז 160תתס!ספשז 1.

 ץד-27 אס. 3, 4טָפַט65 8

 6) אשם \/. ט/ו!|!!ז6 -- 1תוזסבטססת (0 600 גתסץ

 (206ות8ַ - 1555 1ז8ת58000ת5 סמ 61160181 160 תש

 סו. שד-27 אס. 3, //טָאטפמ5 8%

 7) 5. 5זשת 8ת6 ]. [. ]ס0ת65 -- /1006זם (20 תוחטטט 5

 קחתסוק!65 -- 278(1/10וש-1]1111 7.

 8) א[. 50תואהַז2 -- 1ת[סתמהזנסמ 178ת5תג15810ה, 1001300

 8ת6 140156 -- /100278ש-1111 0.
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 דש םעוע טזאוש65וז ש ביבא-לת תטיסהכינוא

 יאטיסרבינוא ןיבה סיבושיחה זכרמ

11 

3 

 רובכלכ

 סניב הילזור תסדנהמ

 תרושקתה דרשמ

 ,םולש סניב 'בגל

 תודסומב םיבושיחה יזכרמ ילהנמ ,ירבח םשבו ימשב ךלכ תודוהל ינוצרב

 תותשרב תויוחתפתה אשונב תניינעמה ךתאצרה לע ,ההובג הלכשהל

 .רקיעב ,א.ג.א תשר לעו תרושקת

 הז בושחו ימניד אשונב יופצה תנגבהלכ תובר המרת ךתאצרהש ענכושמ ינא

 .תרושקתה םוחתב תיגטרטסאה תוינידמה שוביגב ונלכ עייסיו

 הדותבו הכרבב

2 

% 
 יבא

 א"בחמ להנמ
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 שש
 םינותנ דוביעל 25-ה יצראה סוניכה

 עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי תדיעו לארשיב א*נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא לש 21"ה יצראה סוניכה

 םילשורי ,המואה ינינב ,1990 רבטקואב 1

 0553 .ןיכומיס 1990 רבמבונב וו ,ביבא לח

 דובכל
 סניב הילזור 'בג
 .סגגונימלו םילבכב הגזיולטל הורגשה
 תרושקתה דרשמ
 13086 .ד.ח
 םילשורי

 ,הדבכנה סניב 'בג

 ,תוירוזא תרוטקהת תותשר אשונב ךתאצרה לע ךל תודוהל תוכזהו דובכה ונל שי
 ןוגרא לש 21-ה:סוניכה םע ףותיטב ,א"ליא לש לבויה תיצחמ סוניכ חרגסמב

 םיכיראחב םילשור*ב המואה ינינבב םייקתה רשא ,לארשיב א"נעל תוכרעמ יחתנמ
 .1990 רבוטקואב 3

 ימרתחו יכיטמתש םיפצמ ונאו ץראב םיבשחמה ישנא תיליהקל תובר תמרח ךחתאצרהב

 .דיתעב םג הלא םיאסונב

 ,בר דובכב
₪ 

 מרטוג םחנמ ר"ד
 וי חדעו ר"וי





 עדו תי רתמורו הווכרשמ לע
 | סישודיחל תועדומה תו /
 ה לע ףתותוכלשחלו-תוושקתה =

 | ל הוכה חלו כ -

 ; ג - ל / 2 . ה

 יד5 .וראכ לאירתכ 'פורפ = בר ףר רד
 2 9 2 2 םיסרפ תדעו וע ול 2 אנ | 2
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 ותתופש תרשקתה יתורש יובר םיגישב

 ךלוה בצקב להקל סיע:'רמהו .תונורחאה

 בורקמ בקעל רתויו רתו> ונתוא בי*חמ רכ וגו

 סיתורשהו תושדחה | תויגולונכטה *חא

 .ךכל תודוה סיד;\שפא ומה

 וב בצקה אוה ,ולא תויוחתפתה ןיב טלובה

 דימתהל ונא םיישרדנ ןכ לעו תושחרתמ ןה

 תרושקתה .םישדחה םיגשומה רח+י בקעמב

 בושקת -- סיבשחמה סע בולישב תיתרפסה

 הווהמ: נורושקתה ימוחת 2כל הרדח --

 .םישדחה סיתורשה תטילקל חונ סיסב

 סורת: יסניב !הילזור יבג לש שיזחה רפסה

 ןיבו םיטנדוטס יב הלא םישודיח תרדחהל

 .סיניינעתמה לכ

 ויז בקעי סדנהמ

 ז.ט.א רבח

 ,סדיב תירבעה הטיסרבינואב זורוא .פורפ

 .''קוביי תרבחב יסדנה לייכנמסו צעול רבעשלו

 ןומדקא


